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Interiör från Äril 
i Norra Djurgårds
staden, som färdig
ställdes under 2018. 

TOBIN PROPERTIES I KORTHET 

VISION
Utveckla bostäder och tillhörande fastigheter  

som berör och utvecklar staden.

AFFÄRSIDÉ
Att utifrån den moderna storstadsmänniskans 
behov utveckla funktionella och väldesignade 

bostäder och tillhörande fastigheter.

BOA I PROJEKTPORTFÖLJEN, KVM

131 700
ANTAL BOSTÄDER I PROJEKTPORTFÖLJEN

2123
ANTAL BOSTÄDER I PRODUKTION

493
ANDEL SÅLDA BOSTÄDER I PRODUKTION

66%

Tobin Properties är bostadsutvecklaren som utmanar  
normen. Som visar att det går att ingjuta själ i nypro

duktion. Som inte nöjer sig med att skapa funktionella 
och väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter 
utan också engagerar sig för att öka hela närområdets 

attraktionskraft. Bolagets stamaktie är noterad på  
Nasdaq First North.
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 ● Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett 
värde om 67 (1202) MSEK.

 ● Rörelseresultatet uppgick till –26,8 (53,7) MSEK.

 ● Resultatet efter skatt uppgick till –55,5 (28,0) MSEK.

 ● Resultatet per aktie uppgick till –2,23 (1,16) SEK.

 ● Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 20 (262).

 ● Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (416).

 ● Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (493).

 ● Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2019 om 15,50 
(11,50) SEK för preferensaktien och om 0 (0) SEK för 
stamaktien.

ÅRET I SIFFROR 

ÅRET I KORTHET

NYCKELTAL

KONCERNEN, MSEK 2018 2017
Totala intäkter 140,5 81,6

Rörelseresultat –26,8 53,7

Resultat efter skatt –55,5 28,0

Rörelsemarginal, % –19,1 65,9

Eget kapital 747,9 678,5

Soliditet, % 41,3 37,7

Likvida medel 81,5 201,2

Omsättningstillväxt, % 72,3 –5,5

Nettolåneskuld 200,5 540,1

Bindande avtal om försäljning av lägenheter  
tecknades till ett värde av, MSEK 67 1 202

Antal sålda bostäder, st 20 262

Antal produktionsstartade bostäder, st 0 416

Antal bostäder i pågående produktion, st 493 493

Andel sålda bostäder i pågående produktion, % 66 65

Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st 0 3

PROJEKTPORTFÖLJEN  
PER DEN 31 DECEMBER 2018

12% SUNDBYBERG

11% LILJEHOLMEN

40%
NACKA

5% NORRA 
DJURGÅRDSSTADEN

LIDINGÖ3%

UPPSALA4%

9% TÄBY

TYRESÖ 16%

���

���

 Byggstartat
 Ej byggstartade projekt

FÖRDELNING PROJEKTSTATUS (KVM)

FÖRDELNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE (KVM)
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2018 

I oktober påbörjades inflyttningen av 96 bostäder i Äril  
i Norra Djurgårdsstaden.

Etaget på västra Kungsholmen vann i maj första pris  
i Swedish Design Awards 2018.

Klöverns ägande i Tobin Properties ökade under 
2018 och uppgick vid årets utgång till 81 procent.

JANUARI
 ● En extra bolagsstämma beslutade om  
en nyemission om 150 MSEK och en 
före trädesemission av högst 2 592 383 
stamaktier. Dessutom valdes Rutger 
Arnhult (Klövern AB) in som ledamot i 
Tobin Properties styrelse. En företrädes
emission övertecknades och bolaget 
tillfördes 53 MSEK före avdrag för 
transaktionskostnader.

FEBRUARI
 ● Styrelsen i Tobin Properties meddelade  
sin uppfattning att bolagets aktieägare  
inte skulle acceptera ett budpliktsbud  
från huvudägaren Klövern AB.

MARS
 ● Utfallet av Klövern AB:s kontanta budplikts

bud offentliggjordes och resulterade i ett 
ägande om 58,9 procent av aktierna och 
cirka 61,4 procent av rösterna i Tobin 
Properties per likviddagen 4 april 2018.

APRIL
 ● Tobin Properties meddelade en Change of 
Controlhändelse i bolagets obligationslån 
(samt obligationen i Mariefjärd) då Klövern 
AB:s innehav översteg 50 procent av 
rösterna i bolaget. 

 ● Klövern AB föreslog att årsstämman 2018 
skulle besluta om en företrädesemission 
om cirka 225 MSEK.

MAJ
 ● Vid årsstämman fastställdes en utdelning 
för 2017 om 11,50 (11,50) SEK för pre  
ferensaktien och 0 (0) SEK för stamaktien 
samt ett bemyndigande om emission av 
sammanlagt högst 2 146 215 stamaktier. 

 ● Projekten Etaget och Arkaden nominera
des till ”Årets Stockholmsbyggnad 2018” 
respektive ”Årets byggnad 2018 i Sund
byberg”.

JUNI
 ● Efter en fulltecknad företrädesemission 
tillfördes Tobin Properties cirka 225 MSEK 
före avdrag för emissionskostnader. 

 ● Obligationsinnehavare, motsvarande  
cirka 7 procent av utgivna obligationer, 
begärde förtida inlösen av obligationslån.

 ● Krediter motsvarande 513 MSEK bevilja
des av banker.

JULI
 ● Bolaget tillträdde byggrätter omfattande 
cirka 400 bostäder i Nacka strand.

OKTOBER
 ● Tidigare prognos om en rörelsevinst om 75–125 MSEK 2018 justerades till 25–50 MSEK. 
Vid ingången av 2018 uppgick prognosen till 250 MSEK.

 ● Tobin Properties stam och preferensaktie bytte handelsplats till Nasdaq First North från 
Nasdaq First North Premier. Skälet till listbytet var att bolaget inte längre uppfyllde sprid
ningskravet på Nasdaq First North Premier avseende bolagets stamaktier.SEPTEMBER

 ● Erik Karlin lämnade posten som vd  
i Tobin Properties. Patrik Mellgren  
utsågs till tillförordnad vd i bolaget.
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ÖVERSIKT PROJEKTPORTFÖLJ
PER DEN 31 DECEMBER 2018

Informationen om respektive projekt i projektportföljen nedan är bolagets aktuella bedömning av respektive projekt i sin helhet.  
Dessa bedömningar, och det slutliga utfallet av respektive projekt, kan komma att förändras på grund av faktorer såväl inom som  
utom bolagets kontroll, till exempel utformning av detaljplaner, myndighetsbeslut och marknadsutveckling samt att flera av projekten  
är i planeringsfas där planen för respektive projekt kan komma att förändras.

Projektnamn Plats
Tillträde,  
år

Säljstart,  
år

Förväntat  
avslut, år

Tillträtt/ 
ej tillträtt

Detaljplan/ 
ej detaljplan

Antal  
bostäder

Sålda  
bostäder

Andel  
sålda, %

BOA,  
kvm

BYGGSTARTADE PROJEKT

Äril1) Norra Djurgårdsstaden 2016 2016 2019 Tillträtt Detaljplan 76 71 93 7 100

Rio Sundbyberg 2014 2017 2019 Tillträtt Detaljplan 173 124 72 8 700

Vyn Nacka 2016 2016 2019 Tillträtt Detaljplan 96 40 42 7 500

Unum1) RoslagsNäsby 2016 2017 2019 Tillträtt Detaljplan 148 88 59 5 000

Summa 493 323 66 28 300

EJ BYGGSTARTADE PROJEKT 

Nacka strand 1 Nacka 2018 2019/2022 2021/2024 Tillträtt Detaljplan 200 – – 12 500

Nacka strand 22) Nacka 2018 2023 2025 Tillträtt Detaljplan 160 – – 11 500

Nacka strand 3 Nacka 2019 2020 2022 Ej tillträtt Ej detaljplan 160 – – 11 600

Golfbäcken 11) Tyresö 2017 2019 2021 Tillträtt Ej detaljplan 180 – – 11 700

Golfbäcken 21) Tyresö 2017 2020 2022 Tillträtt Ej detaljplan 150 – – 9 700

Stationshusen Västra Roslags–Näsby 2019 2019 2021 Ej tillträtt Detaljplan 80 – – 4 200

Torghusen Västra Roslags–Näsby 2019 2020 2022 Ej tillträtt Detaljplan 40 – – 2 700

Torsvik1, 2) Lidingö 2017 2020 2022 Tillträtt Ej detaljplan 50 – – 3 500

Slaktaren 12) Sundbyberg 2015 2020 2022 Tillträtt Ej detaljplan 80 – – 4 500

Slaktaren 2 Sundbyberg 2020 2020 2022 Ej tillträtt Ej detaljplan 80 – – 4 500

Marievik2) Liljeholmen 2016 2020 2024 Tillträtt Ej detaljplan 300 – – 17 000

Orminge2) Nacka 2016 – – Tillträtt Ej detaljplan 150 – – 10 000

Köpmangården2) Uppsala 2016 – – Tillträtt Detaljplan – – – –

Birka Nacka – – – Ej tillträtt Ej detaljplan – – – –

Summa 1 630 103 400

SUMMA TOTALT 2 123 131 700

1) Delägt projekt
2) Inkluderar fastighet som genererar driftnetto under projektutveckling
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FOKUS PÅ FÄRDIGSTÄLLANDE,  
MEN VI SKA VARA REDO 

VD HAR ORDET

Det är nu ett drygt halvår sedan jag tillträdde positionen som vd i 
Tobin Properties. Jag har under denna tid fått chans att lära känna 
verksamheten ordentligt, och min tro på organisationen är stark.  
Vi har en attraktiv portfölj i bra lägen och utvecklingsprojekt med 
hög formfaktor och funktion. Organisationen och medarbetarna är 
en vältrimmad maskin med stark motor för det ändamålet. Det ger 
utmärkta förutsättningar den dagen vi tycker tiden är mogen för att 
bli mer offensiva igen.

2018 har onekligen varit ett utmanande år för bostadsutveck
lare, och Tobin Properties är inget undantag. Som verksam inom 
fastighetsutveckling, främst bostäder, i 20 år har jag upplevt flera 
upp och nedgångar på marknaden. I sämre tider gäller det att vara 
innovativ, flexibel och snabbrörlig i sin marknadsbearbetning, utan 
att för den del göra avkall på kvalitet och levererat värde. 

I ett snabbfotat företag som Tobin Properties har vi goda möjlig
heter att anpassa oss efter nya förutsättningar och det kunderna 
efterfrågar. 

Kortsiktigt är vårt fokus att färdigställa pågående projekt, snarare 
än försäljning. Det bedömer vi har varit strategiskt rätt och samtliga 
pågående projekt följer tidplan. 

Efter det senaste årets marknadsutveckling är det tydligt att 
köparna av nyproducerat i första hand söker sig till färdigställda 
lägenheter. Det bevisas inte minst av det stora intresset för våra 
visningslägenheter som färdigställts under fjärde kvartalet.

UTVÄRDERING AV PORTFÖLJSTRATEGIN
Med detta i beaktande utvärderar vi för närvarande vår portfölj
strategi för att bättre matcha utbud mot en större målgrupp. Tobin 
Properties styrka – att utveckla nydanande och smarta bostäder 
med hög faktor av design, arkitektur och funktionalitet – ruckar vi 
inte på. Det är dock en framgångsfaktor som passar fler målgrup
per och i fler priskategorier. Och för att nå vår vision – att forma 
hela stadsdelar och inte bara fastigheter – behöver vi bredda oss 
och möta marknaden med boenden som kostar något mindre. 

Även vad gäller själva produktionen ligger fokus på att bättre 
anpassa den till marknadens krav. Det ska gå snabbare från försälj
ning till tillträde. För att lyckas med det behöver Tobin Properties 
etablera kortare produktionstider, men sannolikt också dela upp 
projekten i mindre delar, och därmed nå en stabilare produk
tionstakt över tid.

REDO INFÖR MARKNADSÅTERHÄMTNING 
Givet ett fortsatt osäkert marknadsläge är vårt utgångsläge idag 
faktiskt bättre än vad våra siffror för 2018 vittnar om. Vårt nuva
rande fokus på färdigställande gör att vi kan skynda långsamt och 
göra oss redo när efterfrågan på marknaden blir starkare. Vi ser 
tecken på återhämtning, inte minst på andrahandsmarknaden. 
Makroläget i vår region är fortsatt positivt med lågt ränteläge, låg 
arbetslöshet och fortsatt tillväxt – en viktig grundpelare för en 
återhämtning även för nyproducerat. Tobin Properties har en pro
jektportfölj med potential utifrån både geografiska lägen och fast
igheternas och byggrätternas förvärvsvärden. Vi kommer under 
våren också att påbörja det interna arbetet med ett par nya pro
jekt, till exempel i Nacka strand, ett av Stockholms mest attraktiva 
expansionsområden. Först ut är Nacka strand 1, en tomt med 
direkt länk till områdets redan mer urbana delar. Första etappen 

om 60 lägen heter planeras att vara redo för säljstart under 2019, 
vilket dock givetvis är avhängigt marknadsläget. 

KLÖVERN SOM STORÄGARE GER TRYGGHET
Under 2018 fortsatte huvudägaren Klövern att investera i Tobin 
Properties. Klöverns ökade närvaro innebär trygghet och stabilitet, 
då vi blir stärkta av en finansiellt robust storägare. Särskilt som det 
senaste årets korrigering av marknaden för nyproduktion har gett 
ett mer utmanande läge för finansiering av nya projekt och mer  
restriktiva banker. Klöverns närvaro ger en positiv effekt i vår dialog 
med banker och andra finansiärer, samt en trygghet för vår strategi 
och våra möjligheter att agera långsiktigt. Vi har god tilltro till att  
vi fullt ut kommer att kunna finansiera vår projektutveckling framåt.  
Då vi fortsätter att driva verksamheten enligt fastlagd plan räknar vi 
med stärkta kassaflöden under 2019, detta tack vare ålderskurvan 
på vår projektportfölj och färdigställandet av ett antal pågående 
projekt.

TOBIN PROPERTIES UNDER 2019
Vi blickar nu framåt mot en intensiv vår och helår 2019. Under 
innevarande år väntas samtliga våra pågående projekt stå klara. 
Det handlar om över 450 lägenheter, varav en klar majoritet redan 
är sålda och kommer tillträdas. I samband med färdigställandet  
är det vår bedömning att förutsättningarna för försäljning av kvar
varande osålda lägenheter kommer förbättras.

Stockholm, april 2018

 
 

Patrik Mellgren 
Vd,Tobin Properties
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TOBIN PROPERTIES 
KOMMER PÅ KORT OCH 
MEDELLÅNG SIKT ATT 
FOKUSERA PÅ ATT…

UNDER 2019
 

… SÄKERSTÄLLA VÄRDEN I BEFINTLIGA PROJEKT
Fokusera på befintliga projekt, snarare än att förvärva och starta nya.

 ● Färdigställa projekt i produktion
 ● Förbereda kommande sälj och produktionsstarter utifrån rådande marknadsläge
 ● Maximera värdeskapande i pågående projektutveckling

FRÅN BOSTÄDER TILL KVARTER

Tobin Properties utvecklar funktionella och väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter utifrån 
moderna människors behov. Det sker antingen genom förvärv av byggrätter, förvärv av befintliga  
fastigheter i syfte att riva och producera nya bostäder och tillhörande fastigheter, eller konvertering 
av kommersiella lokaler till bostäder och tillhörande fastigheter.

Bolaget inriktar sig på attraktiva bostadslägen, främst i Storstock
holmsområdet – områden med bra kommunikationer och outveck
lade kvaliteter, ofta i innerstadens ytterkanter eller i närförorter.

Tobin Properties förnyar successivt sin strategi som syftar till  
att bredda produktutbudet – från att endast ha utvecklat bostäder 
för bostadsrättsföreningar till att även utveckla bostäder för hyres
rättsfastigheter samt andra närliggande kommersiella fastigheter 
som kompletterar ett kvarter eller ett bostadsområde. Det kan 
handla om ett parkeringshus, ett daghem eller någon annan fastig
het som lyfter kvarteret. Ett naturligt steg i ambitionen att utveckla 
en hel stadsbild. Självklart ska även dessa närliggande, komplette
rande fastigheter ha Tobin Properties signum: Fastigheter som 

engagerar och ger högre livskvalitet, med en arkitektur och design 
som särskiljer sig. Bolagets koncept har också alla möjligheter att 
attrahera fler målgrupper i fler priskategorier. Tobin Properties ser 
därför över möjligheterna att bredda sig och möta marknaden med 
boenden som kostar något mindre.

Tobin Properties strategi kommer att implementeras successivt 
de närmaste åren, och tar avstamp i den mer kortsiktiga plan och 
agenda som bolaget har lagt för 2019.

STRATEGI
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UNDER 2019 STRATEGI

VISION
Utveckla bostäder och tillhörande fastig
heter som berör och utvecklar staden.

AFFÄRSIDÉ
Att utifrån den moderna storstads
människans behov utveckla funktio 
nella och väldesignade bostäder och  
tillhörande fastigheter.

VÄRDERINGAR
 ● Engagerad
 ● Pålitlig
 ● Utmanare

… SKAPA EN STABIL PLATTFORM FÖR NÄSTA STEG
Skapa en effektiv plattform för lönsam tillväxt och göra Tobin Properties till en ännu 
mer värdeskapande partner för kunder, samarbetspartner, medarbetare och ägare.

STRATEGISKA MÅL:
 ● Bredare bostadsutveckling
 ● >70% kundnöjdhet (NKIindex)
 ● God projektmarginal
 ● Nollvision felanmälningar

FRAMGÅNGSFAKTORER:
 ● Kundorienterat och marknads relevant 

erbjudande
 ● Projekt i de bästa lägena och områdena
 ● Finansiell stabilitet och flexibilitet
 ● Effektiv utveckling och produktion
 ● Drivna och högpresterande  

medarbetare
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NACKA STRAND – I POSITIV FÖRVANDLING

En av de allra mest intressanta tillgångarna i Tobin Properties projektportfölj är de tre byggrätterna  
i Nacka strand som förvärvades av The Carlyle Group under 2015. Nacka strand är redan idag ett  
av Stockholms mest attraktiva expansionsområden – en trend som kommer att förstärkas ytterligare 
när utbygg naden av Stockholms tunnelbanenät når Nacka under 2027. Sammantaget omfattar Tobin 
Properties byggrätter cirka 37 000 kvm bostadsarea, vilket gör Tobin Properties till den näst största 
fastighetsägaren i området. Under 2026 beräknas bolagets samtliga projekt i Nacka strand att stå 
klara, vilket innebär cirka 560 bostäder med till hörande kommersiella lokaler. 

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÖG EFTERFRÅGAN
Utbyggnaden av Stockholm sker löpande och allt eftersom invånar
antalet stiger skapas långsiktigt en ökad efterfrågan på fler och nya 
bostäder. Inte minst i vissa områden som sticker ut som särskilt  
attraktiva och lyckade. Ett exempel är den snabba utvecklingen av 
Sundbyberg, där Tobin Properties varit mycket framgångsrikt med 
sina bostäder i centrala Sundbyberg. En av nycklarna bakom den 

lyckade utvecklingen i Sundbyberg är den särskiljande profil som 
staden erbjuder med sin tydliga egna stadskänsla, kombinerat med 
närheten till innerstaden. Likt Sundbyberg är Nacka strand ett 
område som innehåller många av de delar som legat till grunden 
för andra framgångsrika utvecklingar; närheten till innerstaden, 
goda kommunikationer samt en tydlig egen positiv profil – i Nacka 
strands fall ett närmast unikt sjöläge. 

1

3

2

NACKA STRAND 1

NACKA STRAND 2

NACKA STRAND 3
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NÄRA SJÖ OCH STAD
Redan idag är Nacka strand en stadsdel i förändring, med förutsätt
ningar för såväl stadsliv som rekreation. Här finns ett stort ut bud av 
service, arbetsplatser och restauranger som ligger i direkt anslut
ning till hav och natur. Samtidigt tar buss eller båt stads delens 
besökare och boende till Stockholms innerstad på knappa 20 
minuter. De redan goda kommunikationerna kommer att förstärkas 
ytterligare och en ny tunnelbanestation i Nacka strand beräknas stå 
klar 2027. Den utbyggnad som pågår innebär inte bara att Nacka 
strand inom några år utgör en naturligt sammanflätad del av Nacka, 
utan också att strandområdet knyts ännu närmare Stockholms 
innerstad. 

Den förändrade stadsbilden för Nacka strand innebär givetvis 
att området är mycket eftertraktat ur ett fastighetsutvecklingsper
spektiv. Under loppet av några år kommer fler än 1 500 bostäder 
att byggas i Nacka strand, vilket i sin tur leder till en fortsatt positiv 
utveckling av stadsbilden. I takt med att stadsdelen och antalet 
bostäder växer, kommer utbudet av restauranger och service att 
öka vilket skapar ytterligare attraktionskraft för Nacka strand. 

TRE PROJEKT MED EGEN PROFIL
Sedan förvärvet 2015 har Tobin Properties genomfört ett omfat
tande utvecklingsarbete kring såväl detaljplan som konceptutveck
ling. Tomternas individuella förutsättningar, kombinerat med kund
insiktsarbete, har länkats samman i tre tydliga och särskiljande kon
ceptidéer som sedan utvecklats vidare genom individuella arkitekt
tävlingar. Resultatet är tre färdiga koncept som var och ett bidrar till 
den positiva utvecklingen av Nacka strand.

Först ut är Nacka strand 1, en tomt som är inkilad i grönska med 
direkt länk till områdets redan mer urbana delar. Första etappen 
om 60 lägenheter planeras preliminärt att säljstartas under 2019, 
givetvis avhängigt marknadsläget. Nacka strand 2, som ligger vid 
vattnet, är en driftnettogenererande fastighet som kommer att fort
sättas hyras ut fram till 2023. Givet att marknadsläget är fortsatt 
avvaktande läggs detta redan intäktsgenererande projekt som sista 
del av Tobin Properties utvecklingsarbete i området. 

Nacka strand 3, i sin tur, planeras säljstartas under 2021. Tomten 
ligger på höjden med en vacker 360gradig utsikt. Denna fastighet 
kommer att ligga nära den planerade tunnelbanestationen.
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RISKER OCH RISKHANTERING

Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, Tobin Properties verksamhet både direkt och indirekt. 
Nedan beskrivs, utan någon viss ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av de risk
faktorer som bedöms vara väsentliga för Tobin Properties verksamhet och framtida utveckling, samt 
hur dessa hanteras i organisationen.

RISKER TOBIN PROPERTIES RISKHANTERING

1  MAKROEKONOMISKA FAKTORER

Fastighetsbranschen påverkas av makroekonomiska faktorer 
som exempelvis allmän global eller lokal konjunkturutveck
ling, tillväxt, sysselsättningsutveckling, befolkningstillväxt, 
inflation och räntenivåer.

 ● Tobin Properties har en snabbfotad organisation med goda 
möjligheter att anpassa sig efter nya förutsättningar, det kunderna 
efterfrågar och konjunktursvängningar.

 ● Tobin Properties tar sig bara an projekt i bra lägen, med lokali
sering i attraktiva områden och närhet till kommunikationer.

 ● Tobin Properties är främst verksamt i Stockholm som präglas  
av stark urbanisering, bostadsbrist och efterfrågan på bostäder 
för den moderna människans behov.

 ● Tobin Properties fokuserar i dagsläget på färdigställande av  
pågående projekt och avvaktar tillsvidare med att lansera nya.

2  VIKANDE BOSTADSPRISER

Sverige, och Stockholm i synnerhet, har haft en lång period 
med stigande bostadspriser. Under andra halvåret 2017 
uppstod oro på bostadsmarknaden med vikande priser. Detta 
som följd av bland annat skärpta amorteringskrav, mediernas 
bevakning, oro för stort utbud av nyproducerade bostäder 
samt viss konjunkturoro. Under 2018 har marknaden stabili
serats prismässigt, men antalet trans aktioner har minskat.

Tobin Properties bästa skydd mot vikande bostadspriser är: 
 ● Konkurrenskraftiga projekt och bostäder i attraktiva tillväxt
områden.

 ● En snabbfotad organisation med möjligheter att anpassa sig efter 
det kunderna efterfrågar.

 ● Låga ingångsvärden i projekt vilket ger en attraktiv projektkalkyl 
som tål lägre priser.

 ● Tobin Properties fokuserar i dagsläget på färdigställande av  
pågående projekt och avvaktar tillsvidare med att lansera nya.

3  PROJEKTRISKER

Risk för felkonstruktioner, förseningar i slutförandet,  
operationella risker, risker relaterade till tillstånd och beslut 
från myndigheter och kommunala organ samt miljörisker.

 ● Entreprenad upphandlas till fast eller takpris.
 ● Noggrann projektuppföljning avseende entreprenadens kvalitet, 
tidplan och budget.

 ● Löpande förstärkning i genomförandeprocesser.
 ● Best practice från tidigare projekt avseende entreprenad  
och upphandling av material och tjänster.

 ● Kontroll över underleverantörer/entreprenader.
 ● Erfarna, kompetenta och engagerade medarbetare.
 ● Dedikerat och integrerat arbete kring hållbarhet.
 ● Nära dialog med kommuner och myndigheter.
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RISKER TOBIN PROPERTIES RISKHANTERING

4  PROJEKTRISK VID FÖRVÄRV AV NYA PROJEKT 

Förvärvslikvid av mark eller fastigheter betalas vid tillträdet.  
Fastigheter som ska utvecklas till bostäder kräver godkänd 
detaljplan för att projektutveckling ska kunna påbörjas. 
 Förvärv av mark och fastigheter kan ske genom konkurrens
utsatta upphandlingar och markanvisningsförfaranden.

 ● Cirka hälften av Tobin Properties förvärv av nya projekt villkoras 
av godkänd detaljplan, det vill säga att bolaget betalar och till
träder först när en byggrätt är etablerad och alla tillstånd klara.

 ● Vid förvärv som Tobin Properties genomför innan detaljplan blivit 
godkänd söker bolaget i första hand kassaflödesgenererande fastig
heter, vilket minskar risken.

 ● Goda relationer med kommuner där bolaget redan är verksamt, 
vilket ökar möjligheten till markanvisningar och exklusivitet vid 
förvärv.

5  RISK FÖR SVAG FÖRSÄLJNING

I en vikande bostadsmarknad infinner sig normalt en tröghet  
i försäljningsprocessen vilket kan hämma Tobin Properties 
intäkter och kassaflöde – något som har varit tydligt under  
2018.

Att köpa en nyproducerad bostad i en nybildad bostads
rättsförening är ett stort beslut som kan vara förknippat med 
osäkerhet.

 ● Bolaget har historiskt påbörjat produktion när 60 procent  
av bostäderna i ett projekt redan är sålda.

 ● Bolaget kan potentiellt äga och temporärt hyra ut bostäder  
som inte har blivit sålda i ett projekt.

 ● Möjlighet att helt eller delvis ombilda projekt till hyresrätter.

Tobin Properties har ett ”Trygghetspaket” till dem som köper  
bostäder i bolagets projekt som innefattar:

 ● Förskotts och insatsgaranti.
 ● Trygg förening; granskad kostnadskalkyl och ekonomisk plan.
 ● Garantier i form av färdigställandeförsäkring.
 ● Ansvar för osålda bostadsrätter.
 ● Endast auktoriserade mäklare.

6  NYCKELPERSONER

Tobin Properties framtida utveckling är starkt beroende  
av bolagsledningen och andra nyckelpersoners kompetens, 
erfarenhet och engagemang. Det är därför viktigt att behålla 
och vid behov rekrytera nyckelpersoner.

 ●  Tobin Properties ska aktivt verka för att bolaget ska vara en 
attraktiv arbetsgivare genom en stark företagskultur.

 ● Bolaget är, och avser att fortsätta vara, en pionjär inom bostadsut
veckling som ifrågasätter tidigare normer, vilket bedöms attrahera 
branschledande personer.
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MARKNADSÖVERSIKT

Tobin Properties verkar på marknaden för nyproducerade bostäder i Stockholmsområdet. Markna
den och efterfrågan påverkas av makroekonomiska faktorer som ränteläge, sysselsättning och hus
hållens inkomster, men också av inflyttningen till Stockholm och av utbudet på bostäder. Kortsiktigt 
kan även marknadspsykologi och konkurrens påverka efterfrågan och prissättningen. 2018 var gene
rellt ett utmanande år för nyproducerade lägenheter med minskad efterfrågan. Lägenhetsmarknaden 
i Stockholm, totalt sett, har dock stabiliserats under året.

Det finns flera faktorer som påverkar marknadsförutsättningarna 
för bostadsutveckling i Sverige och framförallt Stockholmsregio
nen. Nedan listas de huvudsakliga faktorerna, vilka också redogörs 
för i detalj i detta avsnitt.

 ● Växande svensk ekonomi och makroförhållanden för svenska 
hushåll.

 ● Underliggande latent behov av bostäder i Sverige.
 ● Stadsutveckling och bostadspolitik som stödjer nybyggnation.
 ● Hård konkurrens.

VÄXANDE SVENSK EKONOMI OCH MAKROFÖRHÅLLANDEN 
FÖR SVENSKA HUSHÅLL
Sveriges BNP har utvecklats väl under de senaste åren och mätt 
som BNP i fasta priser, vuxit med 43 procent mellan åren 2000 
och 2017.1) Den regionala tillväxten i Stockholms län har historiskt 
varit speciellt stark jämfört med Sverige som helhet, särskilt under 
den tid av svagare konjunktur som följde finanskrisen 2008. Under 
2009 föll BNP i Sverige med 2,9 procent medan den i Stockholms 
län växte med 2,9 procent. Även arbetslösheten i Stockholms län 
har varit mindre konjunkturkänslig och Stockholm har den högsta 
medelinkomsten bland alla län i Sverige. En hög medelinkomst med 
positiv utveckling påverkar köpkraften, och därmed normalt pris
bilden på bostadsmarknaden, i samma riktning långsiktigt.

För många hushåll står räntekostnaden för merparten av den 
totala boendekostnaden. Därmed har ränteläget i Sverige en 
påtaglig inverkan på betalningsviljan när det gäller köp av bostad. 
Sedan finanskrisen 2008 har det under en längre tid förts en 
expansiv penningpolitik för att stimulera ekonomin. Riksbanken  
har sänkt sin styrränta, reporäntan, till historiskt låga nivåer. Den 
svenska bolånemarknaden har närmare sex år av fallande räntor, 
vilket i stor utsträckning varit den pådrivande faktorn vad gäller 
bostadspriserna i Sverige. I slutet av 2018 höjde dock Riksbanken 
styrräntan, vilket fick många bolåneinstitut att följa efter. 

På senare tid har också åtstramande åtgärder genomförts i ett 
försök att stävja den ökande skuldsättningsnivån bland svenska 
hushåll. Ett exempel är det amorteringskrav som infördes i juni 
2016. Från och med mars 2018 gäller ytterligare skärpta amorte
ringskrav på alla nya bolån. De nya kraven innebär att nya bolån 
som överstiger mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst måste 
amorteras med en procentenhet extra av bolånet per år.

UNDERLIGGANDE LATENT BEHOV AV BOSTÄDER I SVERIGE
Eftersatt bostadsbyggande
Bostadsbyggandet i Sverige har varit lågt under en lång tid, sett ur 
ett historiskt perspektiv. I samband med finanskrisen under början 
av 1990talet sjönk bostadsbyggandet drastiskt och har sedan 
dess inte återhämtat sig till tidigare nivåer. Sedan 2010 har 

nybyggnationen på den svenska marknaden emellertid uppvisat en 
ökande trend. Det byggs dock fortsatt alldeles för få lägenheter för 
att kompensera för den höga befolkningstillväxten, framförallt i 
storstadsregionerna.

Boverket uppskattar det totala behovet av bostäder i Sverige 
under perioden 2018–2025 till 500 000.2) Tre fjärdedelar av dessa 
bostäder bör, enligt Boverket, byggas i områdena Stockholm, Göte
borg och Malmö. Det totala behovet mellan 2018–2020, baserat 
på Boverkets uppskattningar, motsvarar ett årligt behov om drygt 
90 000 bostäder. Trots att antalet färdigställda bostäder nådde  
en ny rekordnivå under 2017 har behovet ökat, enligt Boverket.  
Men enligt Boverket behöver detta inte automatiskt leda till ökad 
bostadsproduktion då tecknen på en vikande efterfrågan i de 
marknadssegment som en stor del av de senaste årens bostads
byggande varit inriktat på är tydliga, vilket gett effekt i påbörjande
statistiken. När den ekonomiska konjunkturen framöver riskerar  
att vika riskerar Sverige också att få en fallande bostadsproduktion.

Befolkningsökning och urbanisering
De senaste årens befolkningstillväxt har varit historiskt hög – och 
särskilt hög i storstadsregioner som Stockholm på grund av urbani
sering. Urbaniseringen drivs av flera faktorer, bland annat koncen
treras invandringen till storstäderna där jobben är fler och till viss 
del sker omflyttningar inom landet från landsbygd till storstad. 
Dessutom föder urbaniseringen till viss del sig själv genom att  
antalet födda är många fler i absoluta tal i städerna jämfört med  
på landsbygden. Inom Stockholms län finns ett antal kommuner 
som växer mer än andra och där behovet av bostäder förväntas 
vara som störst. Närmare 35 procent av befolkningsökningen de 
kommande tio åren förväntas exempelvis komma från Stockholms 
stad, därefter följer Nacka och Sundbyberg där Tobin Properties 
har flera av sina projekt. 

STADSUTVECKLING OCH BOSTADSPOLITIK SOM STÖDJER 
NYBYGGNATION
Utbyggnad av infrastruktur och kommunikationsmöjligheter är 
avgörande för ökat bostadsbyggande. I syfte att just förbättra  
förutsättningarna för bostadsbyggande gjordes i januari 2014  
en överenskommelse mellan staten, Stockholms läns landsting, 
Stockholms stad, Solna stad, Nacka kommun och Järfälla kommun.. 
Överenskommelsen innebär att tunnelbanan byggs ut till Arena
staden, Barkarby och Nacka samt att den blå linjen byggs ut till 
Gullmarsplan och kopplas samman med den gröna linjen för kraf
tigt ökad kapacitet genom centrala Stockholm. Samtidigt har kom
munerna åtagit sig att själva, eller genom annan markägare/entre
prenör, uppföra cirka 82 000 nya bostäder i tunnelbanans när
områden. Byggstart för vissa linjer skedde under 2018 och reste
rande väntas byggstarta 2019.

1) Ekonomifakta.se 2)  Boverket, rapport 2018:24
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KONKURRENS
En växande stad och människors förändrade livsstil gör att många 
bedömare förväntar sig en god efterfrågan på bostäder långsiktigt  
i Stockholmsområdet, trots en tydlig avmattning under 2018. Detta 
innebär också en fortsatt konkurrens inom fastighets
utvecklingsbranschen.

Marknaden för bostadsutveckling i Stockholm består av: 
 ● nischade, regionala bostadsutvecklingsföretag som ALM Equity, 

Aros Bostad, Besqab, Järntorget, Magnolia Bostad, Oscar 
Properties och SSM Fastigheter; 

 ● rikstäckande bostadsutvecklingsföretag som Bonava, HSB, 
IKANO Bostad och Riksbyggen;

 ● entreprenadföretag med bostadsutvecklingsverksamhet som 
Einar Mattson, JM, PEAB, Skanska och Veidekke.

Vissa av dessa aktörer ägnar sig åt såväl konvertering av befintliga 
fastigheter som nybyggnation, till exempel ALM Equity och Oscar 
Properties, medan andra fokuserar primärt på nybyggnation, till 
exempel de rikstäckande bostadsutvecklingsföretagen och entre
prenadföretagen. De flesta konkurrenter bygger även hyresrätter, 
medan framförallt Besqab, JM, Oscar Properties och Veidekke är 

mer renodlat inriktade mot bostadsrätter. Samtliga aktörer konkur
rerar dock om byggbar mark i Stockholmsområdet.

Olika konkurrenter på marknaden utvecklar bostäder som  
riktar sig till olika kundsegment, där de allra flesta konkurrenter 
utvecklar bostäder åt kunder i låg och mellansegmenten i förorter 
och kommuner som angränsar till storstadsområden, medan någon 
enstaka inriktar sig på kunder i det översta segmentet med exklu
siva bostäder i innerstaden.

MARKNADSUTVECKLING UNDER 2018 
Enligt en ny rapport från Newsec i januari 2019 har lägenhets
marknaden i Stockholm stabiliserats under 2018, efter den pris
nedgång på cirka 10 procent som skedde under hösten 2017.  
Statistiken innehåller både nyproducerade samt befintliga lägen
heter, där försäljningen av befintliga lägenheter är klart domine
rande. Ser man på antalet transaktioner så har dock dessa minskat 
under 2018 jämfört med året innan. 

Enligt Newsecs barometer bland bostadsmäklare var förväntans
bilden avseende utvecklingen på bostadsmarknaden relativt neutral 
i början av 2019. Takten avseende starter av nya bostadsprojekt 
minskade i Stockholm under 2018 och någon snabb återhämtning 
förväntas inte under 2019, enligt Tobin Properties bedömning.

Källa: SCB  Folkökning   Folkökning prognos   Färdigställda bostäder

HISTORISK OCH PROGNOSTICERAD BEFOLKNINGSUTVECKLING 2000–2025 OCH ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2000–2017
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VERKSAMHETEN

Tobin Properties är bostadsutvecklaren som utmanar normen. Som visar att det går att ingjuta själ  
i nyproduktion. Som inte nöjer sig med att skapa funktionella och väldesignade bostäder utan också 
engagerar sig för att öka hela närområdets attraktionskraft. Det har hittills varit ett framgångsrikt  
koncept, med goda förutsättningar att lyckas även vid en breddning av produktutbud och målgrupp.

MER ÄN BARA UNIKA BOSTÄDER
Tobin Properties utvecklar, förvärvar och konverterar byggrätter 
eller fastigheter i innerstadens ytterkanter eller i dess närförorter. 
Dessa områden kännetecknas av goda kommunikationer och out
vecklade kvaliteter, det vill säga förutsättningar som gör det möjligt 
att skapa attraktiva lägen där många vill bo. Med en selektiv för
värvsstrategi minskas risken och utvecklingsvärdet maximeras.

Till skillnad från den traditionella utvecklaren, där utgångspunk
ten är ett produktionssätt gängse för branschen, vill Tobin Proper
ties sticka ut – detta genom att ta avstamp i kommunens önskemål, 
bostadsköparens dröm och platsens förutsättningar. Med syfte att 
producera hållbart och funktionellt för samtida människors behov 
bygger Tobin Properties bostäder med ett designmässigt djup som 
ger högre livskvalitet. Hög kompetens hos bolagets ledning och 
medarbetare, tillsammans med expertis från varje segments främsta 
samarbetspartner, möjliggör uppförandet av unika bostäder med 
särskiljande design som utvecklar stadsbilden. Med kommersiella 
lokaler i gatuplanet, nya torg och gröna stråk lyfter Tobin Proper
ties hela kvarter för såväl nyinflyttade som befintliga invånare.

STABIL PROJEKTPORTFÖLJ  
MED FOKUS PÅ ATTRAKTIVA LÄGEN
Tobin Properties har sedan starten 2010 snabbt etablerat en posi
tion som väl erkänd aktör på fastighetsmarknaden i Stockholms
området. På åtta år har bolaget färdigställt lika många projekt, mot
svarande cirka 500 nya bostäder. Samtliga av dessa bostäder är 
vid utgången av 2018 sålda och tillträdda.

Per den 31 december 2018 bestod bolagets samlade projekt
portfölj av 2 123 bostäder med totalt 131 700 kvadratmeter 
bostadsarea, varav 493 bostäder är i produktion. Till följd av en 
avmattning på marknaden för nyproduktion under 2018, ligger 
Tobin Properties kortsiktiga fokus på att färdigställa de projekt som 
är i produktion istället för att säljstarta nya. Parallellt förbereder  
sig bolaget för att vara startklart med lansering av nya projekt när 
marknaden är mer mogen för det. Sannolikt blir nästa större sälj 
och byggstartsprojekt för Tobin Properties bolagets omfattande 
satsning på attraktiva Nacka strand. 

Den långsiktiga strategin ligger kvar där ambitionen fortsatt är 
att ta sig an större projekt och bredare fastighetsutvecklingsprojekt. 

Att komma hem gör man redan vid porten. Från det att man kliver in i entrén och sedan hela vägen fram 
till ytterdörren är en liten resa i sig. En resa som Tobin Properties bryr sig om och planerar kring. 

VERKSAMHETENTOBIN PROPERTIES
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MARKNADSPOSITION 
Tobin Properties har hittills valt att rikta in sig mot ett specifikt köpstarkt segment med en huvudsaklig målgrupp i mark
nadens övre mellanklassegment. Sett till antalet köpare och den totala köpkraften har detta de senaste åren varit ett stort 
segment. Givet rådande marknadsläge utvärderar dock Tobin Properties för närvarande sin portföljstrategi för att bättre 
matcha sitt utbud med rådande efterfrågan. 

Ett snabbfotat företag som Tobin Properties har goda möjligheter 
att anpassa sig efter nya förutsättningar och det kunderna efter
frågar. Bolagets ambition är att bredda sitt produktutbud och sin 
målgrupp. För att bolaget ska nå sin vision – att forma hela stads
delar och inte bara fastigheter – behövs ett bredare anslag och 
även att möta marknaden med boenden som kostar något mindre.

Tobin Properties styrka – att utveckla nydanande och smarta 
bostäder med hög faktor av design, arkitektur och funktionalitet – 
är framgångsfaktorer som har förutsättningar att passa fler mål
grupper i fler priskategorier. Bolaget utvärderar därmed möjlig
heterna att även möta marknaden med boenden som kostar något 
mindre. Även vad gäller själva produktionen ligger fokus på att 
bättre anpassa den till marknadens krav. Det ska gå snabbare från 
försäljning till tillträde. För att lyckas med det behöver Tobin Pro
perties etablera kortare produktionstider, men sannolikt också 
dela upp projekten i mindre delar och därmed nå en stabilare pro
duktionstakt över tid.

KÖPARE SOM VET VAD DE VILL HA
Även om Tobin Properties nu utvärderar möjligheten att bredda 
sitt utbud och nå en bredare målgrupp kvarstår många gemen
samma nämnare hos bolagets framtida potentiella kunder. De är 
människor som föredrar att bo i innerstaden eller i attraktiva när
förorter med goda kommunikationer och framtidsvisioner. Detta 
svarar väl mot de områden som återfinns i Tobin Properties port
följ över kommande utvecklingsprojekt. Köparna av Tobin Proper
ties bostäder, hittills och även framöver, kan karaktäriseras som 
ambitiösa, nyfikna, aktiva och designintresserade – köpare som vet 
vad de vill ha, oavsett vilken priskategori de befinner sig i. Tobin 
Properties projekt och arbetsprocess börjar och slutar alltid med 
kunden, där en gedigen insamling av kundinsikter med djupinter
vjuer, beteendestudier och statistiska underlag skapar förutsätt
ningar för skräddarsydda projekt som överträffar både kundens 
och kommunens förväntningar.
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STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR
Tobin Properties har ett antal styrkor och konkurrensfördelar som har bidragit till den positiva utvecklingen  
och som förväntas möjliggöra för bolaget att realisera sina långsiktiga strategiska och finansiella mål. 

STARK PROJEKTPORTFÖLJ

Tobin Properties har byggt upp en  
stark projektportfölj med begränsad  
risk tack vare sunda ingångsvärden  

och projekt i attraktiva lägen. 

HÖG DELAKTIGHET

En effektiv och flexibel organisation  
gör att Tobin Properties klarar att  

ta sig an komplexa och stora projekt.  
Tobin Properties arbetsmetod, där  

samtliga avdelningar är delaktiga i hela  
utvecklingen av projektet, påskyndar  
processen och säkerställer att den  

genomförs enligt plan. 

NY STORÄGARE

Tobin Properties fick i början av 2018  
in Klövern som huvudägare i bolaget.  
Detta innebär en rad möjliga synergi  

effekter för bolaget som finansiell  
stabilitet, kompetensutbyte och ny  

industriell kompetens i bolaget. 

KOMPETENS

Organisationen är uppbyggd kring  
personer med lång erfarenhet och kunskap 

inom projekt utveckling, produktion och  
marknadsföring. Bolaget värnar om kunskaps
utbyte, kompetens utveckling och en arbets
miljö med högt i tak, vilket gör bolaget till en 

attraktiv arbetsplats för några av de mest  
välre nommerade personerna i branschen.

VERKSAMHETENTOBIN PROPERTIES
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Tobin Properties utvärderar merparten av de projekt 
som kommer ut på marknaden, antingen genom struktu
rerade processer, där Tobin Properties samt andra 
potentiella köpare bjuds in för att lägga bud på projektet, 
eller ”off market” då bolaget får en exklusiv möjlighet att 
göra ett förvärv. Tobin Properties har också skapat goda 
relationer med kommuner där bolaget är verksamt, vilket 
ökar möjligheten till markanvisningar. Nya projekt kan 
också förvärvas genom etablerade samarbeten med 
större fastighetsbolag och genom privata fastighetsägare. 
Tobin Properties analyserar ett stort antal potentiella 
projekt varje år, men då många kriterier ska vara upp
fyllda slutar endast ett fåtal i förvärv.

Utgifter för prospektering och förvärvsanalys som 
Tobin har för objekt som inte förvärvas benämns som 
”förgävesprojektering”. Dessa kostnadsförs i det kvartal 
där de uppstår eller senast i det kvartal där det konsta
teras att förvärvet inte kommer att ske.

När Tobin Properties gör ett förvärv, som är villkorat av 
att detaljplan vunnit laga kraft, tar bolaget låg risk i 
detaljplaneprocessen. Bolaget betalar och tillträder först 
när byggrätten är etablerad och alla tillstånd klara. Under 
vissa förutsättningar gör Tobin Properties även förvärv 
som inte är villkorade av att detaljplan vunnit laga kraft, 
exempelvis om det finns hyresintäkter på fastigheten 
eller om befintlig markägare är beredd att dela risk.

Huvudprincipen är att Tobin Properties endast binder 
kapital i mycket eftertraktade och likvida lägen. Finansie-
ring i detta skede sker vanligtvis till hälften med bolagets 
eget kapital och till hälften av banklån med säkerhet i 
fastigheten och/eller i moderbolaget. Varje projekt läggs 
i en separat bolagsstruktur i syfte att förbereda en trygg 
och rättssäker övergång till bostadsrättsföreningen. De 
förvärvade tillgångarna värderas till anskaffningsvärde.

Varje bostadsprojekt läggs  
i en separat bolagsstruktur  

i syfte att förbereda en trygg  
och rättssäker övergång till 

bostadsrättsföreningen.

Närmare 

60%
av Tobin Properties  
projektportfölj har  

förvärvats ”off market”.

2
FÖRVÄRV OCH 
FINANSIERING 

1
IDENTIFIERING OCH  
FÖRVÄRVSANALYS

PROJEKTUTVECKLINGSPROCESSEN

Alla Tobin Properties projekt är unika men följer samma etablerade process från förvärvsanalys till 
överlämning. Här följer en beskrivning av hur Tobin Properties projektutvecklingsprocess har sett  
ut hittills. Processen omfattar sex övergripande steg. Bolaget håller på att se över processen och 
anpassa den till rådande marknadsläge.

VERKSAMHETEN
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Konceptutvecklings- och projekteringsfasen inleds med 
en analys av det blivande bostadsområdet för att Tobin 
Properties ska bilda sig en egen uppfattning om vad 
designkonceptet bör omfatta. Med analysen som grund 
bjuds utvalda arkitektkontor in för att ge förslag på kon-
ceptuell utformning och planlösning av bostadsfastighe-
ten. Tävlingen blir ett sätt att få platsens förutsättningar 
testade ur flera synvinklar och fungerar också som en 
injektion till startprocessen. Tobin Properties signum är 
särskiljande design, detaljer och funktion där inget pro - 
jekt är det andra likt. Hållbara material är en självklarhet.  
I Tobin Properties projekt behöver bostadsköparna inte 
göra några tillval. Materialval som andra bostadsutveck-
lare har som tillval är grundstandard. 

Under denna fas tillförs ytterligare medel i form av eget 
kapital från Tobin Properties och eventuella medinveste-
rare. Normalt görs ingen vinstavräkning i detta skede och 
projekttillgångarna värderas till anskaffningsvärde.

Tobin Properties ambition, att 
utveckla boendet till något mer, 
utmanar och inspirerar oss i vår 

roll som arkitekter.

LINA WÅGSTRÖM
Kontorschef Semrén & Månsson

3
KONCEPTUTVECKLING  

OCH PROJEKTERING
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Marknadsföringen av projekten påbörjas redan under 
konceptutvecklings- och projekteringsfasen. Med goda 
insikter om efterfrågan och kundernas behov läggs en 
välplanerad, varumärkesdriven marknads- och försälj-
ningsstrategi. Försäljningsprocessen anpassas efter pro-
jektets förutsättningar och karaktär och sker i olika steg. 
Försäljningen startar cirka två år före inflyttning i sam-
arbete med en utvald fastighetsmäklare. Byggstart har 
hittills skett när cirka 60 procent av bostäderna sålts på 
bindande avtal.

Här tillförs medel i form av eget kapital och förskotts-
inbetalningar av de blivande bostadsinnehavarna. Ytter-
ligare bankfinansiering i form av kreditiv blir normalt till-
gänglig när en viss försäljningsnivå uppnåtts och byggna-
tionerna har påbörjats. Så snart det finns en godkänd 
detaljplan, och projektets bostadsrättsförening fått sin 
kostnadskalkyl certifierad av Boverket, tas det första  
steget i vinstavräkningen.

Tobin Properties bygger och färdigställer projekten 
genom att upphandla totalentreprenörer utifrån en  
färdig systemhandling. I förekommande fall driver Tobin 
Properties sidoentreprenader för tydligt avgränsade 
delar inom projekten. I kommande projekt är ambitionen 
att bolaget ska bedriva mark- och grundläggningsentre-
prenaden med sin interna organisation, där gränssnittet 
för totalentreprenörens startläge blir från och med en 
färdig bottenplatta.

Under genomförandet tillkommer huvuddelen av det 
ytterligare kapital som krävs från byggnadskreditiv. Efter 
att det första steget i vinstavräkningen skett vinstavräk-
nas projektet därefter i den takt det säljs och färdigställs.

Under 2018 var fyra  
projekt motsvarande cirka

500
bostäder i produktion. 

5
GENOMFÖRANDE OCH  

FÄRDIGSTÄLLANDE 

4
MARKNADSFÖRING 
OCH FÖRSÄLJNING

Vi håller på att se över vår  
portföljstrategi och tiden mellan 

försäljning och produktion  
kommer att kortas ned framöver.

PATRIK MELLGREN
Vd Tobin Properties
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Bolaget lägger stor vikt vid att bostadsköparna ska känna sig trygga och 
delaktiga genom hela processen. Efter avtalsskrivning får varje köpare en 
personlig kontaktperson som löpande informerar om projektet och svarar 
på frågor och funderingar från start till mål. Samma person finns på plats 
vid tillträdet och tiden efter inflyttningen. Aktiviteter som stombesök och 
informationsmöten arrangeras löpande under byggprocessen för att 
köparna ska känna sig delaktiga och ha en chans att lära känna sina gran-
nar. I syfte att få reda på hur köparna har upplevt ”bostadsresan” genom-
för Tobin Properties kontinuerliga NKI-undersökningar. När projektet är 
färdigutvecklat är målsättningen att alla inblandade ska känna stor stolthet 
– från kommuntjänstepersonen, till de medverkande konsulterna, entre-
prenadföretaget, medarbetarna på Tobin Properties, boende i grannska-
pet och inte minst bostadsköparna själva.

I samband med inflyttning amorteras bankskulden ned till den lång siktiga 
nivå som föreningens lån ska ha. Därefter regleras alla mellan havanden 
mellan Tobin Properties och föreningen, vilket innebär att Tobin Properties 
återfår investerade medel samt projektvinsten. Då vinstavräkningen inne-
bär att vinsten redovisats successivt har återflödena vid denna tidpunkt 
främst effekt på Tobin Properties kassaflöden och inte på resultaträkningen.

Under 2019 kommer drygt 

450
lägenheter att färdigställas, varav  

en klar majoritet är sålda.

6
EFTERMARKNAD  

OCH ÖVERLÄMNING
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PROJEKTPORTFÖLJ 
PER DEN 31 DECEMBER 2018

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT 8
BOSTÄDER I PRODUKTION 493
UTVECKLINGSPROJEKT 18
SÅLT PÅ BINDANDE AVTAL 
I BYGGSTARTADE PROJEKT 66%

MARIEVIK 16

RIO4
SLAKTAREN 1 OCH 21312

SUNDBYBERG

LILJEHOLMEN

SOLNA

DANDERYD

Tobin Properties projektportfölj omfattar  
per rapportdagen cirka 2 075 bostäder  
med 131 700 kvadratmeter bostadsarea 
varav 493 bostäder är i produktion. Bolagets  
projektportfölj utgörs av projekt i attraktiva  
stadsdelar eller områden i anslutning till 
Stockholms innerstad.
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ÄRIL1

TORSVIK17

NACKA STRAND 15

NACKA STRAND 37

ORMINGE 15

NACKA STRAND 2 6

VYN3

TORGHUSEN10 KÖPMANGÅRDEN18

STATIONSHUSEN

UNUM2

Utanför kartan (Tyresö):

GOLFBÄCKEN 18 GOLFBÄCKEN 29

Utanför kartan (Uppsala):

TÄBY

NORRA  
DJURGÅRDSSTADEN

LIDINGÖ

GÄRDET

DJURGÅRDEN

NACKA

GAMLA
STAN

BIRKA 14

11
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BYGGSTARTADE PROJEKT

ÄRIL
NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Vid Husarvikens strand, tio minuters cykel
tur från Stureplan och en kort promenad 
från Stora Skuggans naturområden, skapar 
Tobin Properties tillsammans med några 
av Sveriges främsta arkitekter bostads
huset Äril om 76 bostäder. Inspirerade av 
områdets industrihistoria har arkitekterna 
valt långsiktiga och gedigna material som 
kalksten, ask, al och ärgad koppar. Takens 
grönskande evighetsängar är en blinkning 
åt den orörda naturen runtomkring.  
Osynligt insprängt i designen finns små 
lösningar som gör vardagen så mycket 
enklare.

Säljstart: 2016
Andel sålda bostäder: 93%
Inflyttning: 2018/2019
Arkitektkontor: Semrén & Månsson

UNUM
TÄBY

Centralt beläget i Täby, och bara tolv minu
ter från stan med Roslagsbanan, väntar ett 
skönt liv med umgänge, träning och vardags
lyx i en inspirerande och genomtänkt miljö. 
Unum består av 148 studiolägenheter på  
1 rum och kök, varav några med smart sov
loft om 10 kvm en trappa upp. På taket finns 
en 400 kvm grönskande terrass för sköna 
grillkvällar och ett fullt utrustat utegym med 
utsikt över takåsarna. Ett gemensamt stort 
”andra vardagsrum” gör det enklare att 
bjuda hem kompisarna. I källaren finns en 
cykelpool där man kan boka lastcykel för 
storhandlingen eller en citybike för en tur  
till badet. Allt bokas smidigt via en app.

Säljstart: 2017
Andel sålda bostäder: 59%
Inflyttning: 2019
Arkitektkontor: White

1

2
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RIO
SUNDBYBERG 

Rio bildar en stadsfront som är en förlängning av 
Sturegatan i Sundbybergs stadsmässighet.  
En variationsrik bebyggelse av små fastigheter 
med lokaler i gatunivå. Antalet bostäder uppgår 
till 173 i storlekarna 1–5 rum och kök. Rio är 
fullt av sociala ytor med många smarta lösningar 
som förenklar livet. Balkongerna är små urbana 
oaser där man kan njuta av en vidsträckt utsikt 
över hustak och stadslandskap. Rio är Tobin  
Properties tredje etapp i kvarteret Sprängaren. 
Först ut var Vintergatan, som såldes med stryk
ande åtgång 2014, efterföljt av Arkaden, ett 
vackert bostadshus i 13 våningar med utsikt 
över himmel och takåsar som såldes med  
samma framgång under slutet av 2014.

Säljstart: 2017
Andel sålda bostäder: 72%
Inflyttning: 2019
Arkitektkontor: DinellJohansson

VYN
NACKA 

I sluttande läge med utsikt över vatten och 
naturmark byggs fyra huskroppar, bestående av 
96 lägenheter om 1–5 rum och kök, som på ett 
fantastiskt sätt tar tillvara på platsens förutsätt
ningar när det gäller utsikt och solläge. Vyn, som 
ligger i Tollare i Nacka präglas av vackra material
val både interiört och exteriört. Husens exteriör 
flirtar med omgivningens tallar och bergsknallar 
med stenfasad i skiffer och kopparklädda bur
språk. I kontrast till den grafiska utsidan är insidan 
ljus, med en färgskala inspirerad av havet och 
himlen i Tollare. Som boende i Vyn kommer man 
bli bortskämd med material och funktioner som 
är långt över standard för nyproduktion. Vyn är 
Tobin Properties tredje projekt i Tollare. 

Säljstart: 2016
Andel sålda bostäder: 42%
Inflyttning: 2019
Arkitektkontor: Utopia

4

3
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EJ BYGGSTARTADE PROJEKT

NACKA STRAND 1, 2 OCH 3
NACKA

Sedan 2015 äger Tobin Properties tre byggrätter i Nacka strand. 
Nacka strand har ett stort utbud av service, arbetsplatser och restau
ranger som ligger i direkt anslutning till hav och natur. Samtidigt tar 
buss eller båt stadsdelens besökare och boende till Stockholms 
innerstad på knappa 20 minuter. De redan goda kommunikationerna 
kommer förstärkas ytterligare och en ny tunnelbanestation i Nacka 
strand beräknas stå klar 2027. Den utbyggnad som pågår innebär inte 
bara att Nacka strand inom några år utgör en naturligt sammanflätad 
del av Nacka, utan också att strandområdet knyts ännu närmare 
Stockholms innerstad. 

GOLFBÄCKEN 1 OCH 2
TYRESÖ

I anslutning till Tyresö Golfklubb planeras totalt cirka 330 bostäder 
uppdelat i två etapper. Området är centrerat runt en gemensam 
bygata med varierad bebyggelse och gröna innergårdar. Projektet 
kommer erbjuda bostäder av olika karaktär; flerbostadshus, radhus 
och stadsvillor.

GOLFBÄCKEN 1

Lägenheter i flerbostadshus  
med varierande storlek per  
plan och hus 

Antal bostäder: Cirka 180
Säljstart: 2019
Beräknad inflyttning: 2021
Arkitektkontor: HHL

GOLFBÄCKEN 2 

Golfbäcken 2 omfattar radhus, 
fler bostadshus och stadsvillor  
av varierande karaktär. 

Antal bostäder: Cirka 150
Säljstart: 2020
Beräknad inflyttning: 2022
Arkitektkontor: SRK 

NACKA  
STRAND 1

Antal bostäder:  
Cirka 200
Säljstart: 2019–2020
Beräknad inflyttning: 
2019–2022
Arkitektkontor:  
DinellJohansson/
Tamm Widegård

NACKA  
STRAND 2

Antal bostäder:  
Cirka 160
Säljstart: 2023
Beräknad  
inflyttning: 2025
Arkitektkontor: 
Koncept Stockholm

NACKA  
STRAND 3

Antal bostäder:  
Cirka 160
Säljstart: 2020
Beräknad  
inflyttning: 2022
Arkitektkontor: 
ADEPT &  
Mandaworks

85

6

7

9
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SLAKTAREN 1

Antal bostäder: Cirka 80
Säljstart: 2020
Beräknad inflyttning: 2022
Arkitektkontor: Utopia

SLAKTAREN 2 

Antal bostäder: Cirka 80
Säljstart: 2020
Beräknad inflyttning: 2022
Arkitektkontor: Utopia

TORGHUSEN
TÄBY

Västra RoslagsNäsby ska utvecklas till 
en attraktiv, hållbar och levande 
stadsdel med nyskapande arkitektur. 
Tanken är en bebyggelse med smarta 
lösningar som minimerar klimat och 
miljöpåverkan.

STATIONSHUSEN
TÄBY

I västra RoslagsNäsby utvecklar 
Tobin Properties Stationshusen 
som bildar en sammanhållen 
stadsfront mot Roslagsbanan 
och ger den nya stadsdelen en 
tydlig stadsmässighet.

Antal bostäder: Cirka 80
Säljstart: 2019
Beräknad inflyttning: 2021
Arkitektkontor: 
General Architecture

10 11

Antal bostäder: Cirka 40
Säljstart: 2020
Beräknad inflyttning: 2022
Arkitektkontor:  
General Architecture

SLAKTAREN 1 OCH 2
SUNDBYBERG

I anslutning till Arkaden och Rio utvecklas projektet 
Slaktaren 1 och Slaktaren 2. Tobin Properties driver en 
process för detaljplan att utveckla cirka 160 bostäder.

12 13
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MARIEVIK
LILJEHOLMEN

Marievik är beläget vid Liljeholmskajen 
och erbjuder ett exceptionellt bra 
kommunikationsläge med tunnelbana, 
tvärbana och busstation i närheten.

Antal bostäder: Cirka 300
Säljstart: 2020
Beräknad inflyttning: 2024
Arkitektkontor: Ej fastställt

TORSVIK
LIDINGÖ 

På bästa läge i Torsvik, bland lummiga 
parkomgivningar och fina promenad 
stråk längs med vattnet, kommer Tobin 
Properties att utveckla bostadsrätter.

Antal bostäder: Cirka 50
Säljstart: 2020
Beräknad inflyttning: 2022
Arkitektkontor: Ej fastställt

KÖPMANGÅRDEN 
UPPSALA

Köpmangården är ett unikt projekt beläget  
i de populära Linnékvarteren i de mest 
centrala delarna av Uppsala. Detaljarbetet 
tillsammans med Uppsala kommun pågår. 

Antal bostäder: Ej fastställt
Säljstart: Ej fastställt
Beräknad inflyttning: Ej fastställt
Arkitektkontor: Ej fastställt

ORMINGE
NACKA

SaltsjöBoo ligger i ett natur
skönt område bara 20 minuter 
från Stockholms innerstad.  
Här driver Tobin Properties  
en process för detaljplan att 
utveckla bostäder.

Antal bostäder: Cirka 150
Säljstart: Ej fastställt
Beräknad inflyttning: Ej fastställt
Arkitektkontor: Ej fastställt

16 17 18

15

BIRKA 
NACKA 

Avtal om ett framtida förvärv av ett 
trettiotal sammanhängande villa
tomter om cirka 35 000 kvm mark 
motsvarande 600–700 bostäder. 
Tobin Properties driver planen till
sammans med Nacka kommun. 

Säljstart: Ej fastställt
Beräknad inflyttning:  
Ej fastställt
Arkitektkontor:  
Ej fastställt

14
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I Norra Djurgårdsstaden, som valts ut av Clinton Climate Initiative 
för att visa att hållbar tillväxt och klimatpositiv utveckling hör ihop, 
bygger Tobin Properties Äril, ett bostadshus med 76 ljusa lägen
heter som klättrar ner mot vattnet längs Båthusparken. Äril är 
ursprungligen en markanvisning som förvärvades från Stockholms 
stad 2012. De första köparna flyttade in vid årsskiftet 2018/2019 
och projektet färdigställs helt under 2019. 

För Tobin Properties är ett hållbart arbete lika med att göra  
sitt allra bästa för kund, närområde och miljö under arbetet med 
varje projekt. I Äril genomsyrar hållbarheten samtliga av projektets 
moment, från val av arkitektur och entreprenad till design och 
funktion, både interiört och exteriört. Materialen i Äril är lång livade 
och gedigna och ger, i kombination med stora fönsterpartier och 
rejäl takhöjd, ett behagligt inomhusklimat. Här blandas betong med 
lärk, ärgad koppar, al och kalksten. Taket får grönskande evighets
ängar som bidrar till att fördröja dagvattnet och solpaneler som 
bidrar till byggnadens energiförsörjning. På de generösa balkong
erna finns det gott om plats för blommor och grönt. För att det ska 

vara lätt att leva klimatsmart byggs sopsug, cykelförvaring och 
källsortering in i bostadshuset. Avfallskvarnen i köket är en annan 
miljövänlig detalj som också gör vardagen bekväm. 

Äril har utformats för att kunna uppnå kraven för Miljöbyggnad 
Guld. Detta innebär att byggnaden har dokumenterat goda egen
skaper gällande ljudmiljö, solförhållanden och inomhusklimat samt 
en betydligt lägre energiförbrukning än gällande krav. Äril förses 
bland annat med värme och varmvatten från bergvärme, vilket 
motverkar utsläppet av växthusgaser istället för att bidra till dem. 
Miljöbyggnad Guld är en mycket hög nivå som de mest ambitiösa 
byggnaderna, ofta med uttalad miljöprofil, kan satsa på att få.  
Kraven som ställs är mycket höga, till exempel tillåts inte radon
halten vara högre än en fjärde del av lagstadgat krav.

Ett hållbart arbete innebär långsiktighet och besparing av  
resurser – både för Tobin Properties, Äril och köparna.

– Med Äril lyfter vi fram att en hållbar livsstil inte bara är eko
nomiskt smart utan också praktisk och njutningsfull, säger Patrik 
Mellgren, vd på Tobin Properties.

HÅLLBARHET

Att vara verksam inom fastighetsutveckling innebär ett aktivt hänsynstagande till en rad olika krav 
under projektutvecklingsprocessen. Myndighetskraven för tekniska miljöprestanda är hårda och 
skärps kontinuerligt. Till lagstiftning och nationella riktlinjer kommer kommunala särkrav, som for
muleras i markanvisningstävlingar och detaljplaneläggning. Tobin Properties svarar mot kraven  
genom att aktivt delta i lägen med mycket hög ambitionsnivå. 
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INTERN STYRKA GER FLEXIBILITET
Stolta, kompetenta och engagerade lagspelare i en arbetsmiljö 
med högt i tak, där initiativtagande och innovation uppmuntras, 
skapar en attraktiv arbetsplats. Så kan Tobin Properties företags
kultur beskrivas i korthet. Det är också basen i en flexibel samarbets 
organisation som är nödvändig för att kunna anpassa verksamheten 
efter skiftande marknadslägen. Genom en noggrann process har 
bolaget från början lyckats väl med att anställa kompetenta och 
ambitiösa medarbetare, som i sin tur attraherar nya förmågor och 
som med stor trygghet kan leda och driva projekt i samarbete med 
externa partner. Organisationen är uppbyggd kring ett antal perso
ner med lång erfarenhet och kunskap inom projektutveckling, bygg 
och marknadsföring. Genom att köpa in de tjänster som behövs för 
varje enskilt projekt kan Tobin Properties, trots storleken på organi
sationen, hantera flera omfattande projekt samtidigt.

SAMARBETE I FOKUS
En grundläggande förutsättning för att skapa och upprätthålla en 
samarbetskultur är att våra medarbetare trivs på sin arbetsplats 
och känner trygghet i ett tydligt eget ansvar. Samarbete måste vara 
roligt och på Tobin Properties läggs därför stor vikt vid teambildande 
aktiviteter. Löpande genomförs årligen ett antal konferenser, med 
verksamhetsutveckling som fokus, där samtliga medarbetare deltar. 
Bolaget uppmuntrar och stödjer också aktivt informella aktiviteter 
som sker på initiativ av medarbetarna. Detta arbete har resulterat i 
en samarbetskultur som sträcker sig över avdelningsgränserna och 
som har visat sig bärkraftig även under svagare marknadsförhållan
den. En medarbetarundersökning från 2018 visar att 93 procent 
av våra medarbetare trivs eller stortrivs med att arbeta på Tobin 
Properties och värdesätter sina kollegor i hög utsträckning. 

Värdeorden Engagerade, Pålitliga och Utmanare är levande och  
en del av alla aspekter av verksamheten, både internt och externt, 
och är grundläggande i en företagskultur som inspirerar. Med stora 
arbetsytor, mötesrum och hemtrevliga umgängesytor, som kök och 
vardagsrum, speglar kontoret på Humlegårdsgatan i centrala Stock
holm den öppna och inbjudande verksamhetsfilosofin – och stimu
lerar till samarbete och rörlighet. 

Hälsa och friskvård är en självklarhet för våra medarbetare. 
Utöver träning på gym, löpning, yoga och andra träningsformer så 
sponsrar bolaget också medarbetarnas deltagande i motionslopp 
som till exempel Spring för Livet.

SKALBAR ORGANISATION
Storleken på personalstyrkan har kontinuerligt förändrats de 
senaste åren, ökande under de snabba tillväxtåren och något min
skande sedan 2017 som följd av en period med ett mer avmattat 
marknadsläge. En utveckling som inte bara speglar det generella 
marknadsläget, utan också visar på styrkan i den flexibla organisa
tionsmodell som Tobin Properties är byggt utifrån. Målbilden de 
kommande åren är att möta en ny tillväxtfas, utan att göra någon 
större förändring av strukturen på organisationen.

Bolaget vill fortsätta vara den pigga uppstickaren med stor  
flexibilitet och höga ambitioner. Per den 31 december 2018 hade 
bolaget 23 anställda, varav 13 var kvinnor och 10 var män.

YTTERLIGARE SYNERGIER GENOM STORÄGAREN KLÖVERN
Vid sidan av de uppenbara fördelarna i den dagliga verksamheten 
bidrar storägaren Klövern också positivt genom vidgade möjligheter 
för Tobin Properties anställda. Fortlöpande planeras utökad inter
aktion mellan de två bolagen, inte minst genom att bereda möjlighet 
till kunskapsutbyten mellan bolagen och deras medarbetare. 

MEDARBETARE

Att skapa attraktiva, vackra, funktionella och hållbara bostäder är ett lagarbete som kräver ett väl funge
rande samspel mellan olika kompetenser. Med det som utgångsläge har Tobin Properties lagt stor energi 
på att skapa en organisation som baseras på en samarbetskultur med lagkänsla, samarbetsvilja och eget 
ansvar som grund. Den filosofin har utmynnat i en platt organisation som drivs flexibelt och dynamiskt. 
När ett mål är satt får medarbetarna frihet att ta sig dit tillsammans med Tobin Properties övriga partner.

UTMANARE 
Omkullkastar gamla föreställningar, 
 har modet att ta aktiv ställning och  

driver branschutvecklingen. 

ENGAGERADE 
Genuint entusiastiska, intresserade  
och närvarande och strävar ständigt  

efter att utveckla och att leverera  
perfektion till kunden. 

PÅLITLIGA 
Uthålliga, transparenta  

helhetstänkare och en långsiktig  
partner när det gäller boende. 

TOBIN PROPERTIES MEDARBETARE ÄR... 
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VINSTAVRÄKNINGSMODELL

Brf bildas

Vinstavräkning  
steg 1 Beslut om 

produktionsstart vid 
60% sålda bostäder

Överlämningsbeslut – 
betalning av bostäder

Vinstavräkning steg 2

Projektfastighets detaljplan
har vunnit laga kraft

Produktion

Försäljning startar

Nedanstående diagram visar bolagets andel av den totala vinstavräkningen som gjorts sedan första kvartalet 2015. Då vinstavräkningen görs i såväl helägda  
som delägda projekt går det inte att utläsa beloppen i resultaträkningen då de ingår i såväl ”Nettoomsättning” som ”Resultat från andelar i intresseföretag”.

VINSTAVRÄKNING PER KVARTAL1)

1)  Under tredje kvartalet 2016 genomfördes förändringar 
som inne bar att Tobin Properties ej längre bedöms ha 
ett bestämmande inflytande över Brf vilket gör att från 
och med 30 september 2016 redovisas en successiv 
vinstavräkning. Då Brf tidigare inte har varit självständiga 
har retroaktiv tillämpning inte varit möjlig och historiska 
siffror kan därför inte räknas om. Vinstavräkningen för 
perioden 2015 Q1–2016 Q3 redovisades i sin helhet 
under 2016 och påverkade resultaträkningen för tredje 
kvartalet 2016 samt helåret 2016. Resultatet för fjärde 
kvartalet 2016 bestod endast av vinstavräkning som 
uppkom under fjärde kvartalet.�
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Vinstavräkningen görs enligt en modell som beräknas i två steg.
Steg 1 vinstavräknas när projektfastighetens detaljplan vunnit  

laga kraft och projektets bostadsrättsförening fått sin kostnads
kalkyl godkänd av intygsgivare certifierade av Boverket. 

I steg 2 beräknas resterande vinst, med avdrag för vinst redo
visad i steg 1, utifrån antal sålda bostadsrätter samt nedlagda kost
nader i byggentreprenaden i förhållande till totalt antal bostads
rätter och totalt beräknade entreprenadkostnader.

Samtliga projekt bedöms kvartalsvis av företagsledningen. Pro
jektens prognoser justeras regelbundet för inträffade och sanno
lika framtida händelser som kan påverka resultatet. Koncernen till

lämpar principen att inräkna räntekostnader bland produktions
kostnader från projektstart. I resultaträkningen redovisas netto
intäkterna från projekten. I balansräkningen rubriceras vinst
avräkningen på projekten som långfristiga fordringar. Bedömda 
förluster belastar i sin helhet periodens resultat direkt.

Nedanstående diagram visar bolagets andel av den totala  
vinst avräkningen som gjorts sedan första kvartalet 2015. Då 
vinstavräk ningen görs i såväl helägda som delägda projekt går det 
inte att utläsa beloppen i resultaträkningen då de ingår i såväl 
”Netto omsättning” som ”Resultat från andelar i intresseföretag”.

VINSTAVRÄKNINGSMODELL
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AKTIEN OCH ÄGARNA

Tobin Properties har två aktieslag – stamaktier av serie A och preferensaktier. Båda är noterade 
på Nasdaq First North Stockholm. 

Aktien
I januari 2018 genomfördes en nyemission och en påföljande  
företrädesemission motsvarande totalt 12 684 766 stamaktier.  
I juni samma år genomfördes ytterligare en företrädesemission  
där 20 461 915 aktier emitterades. Per den 31 december 2018 
uppgick antalet aktier i Tobin Properties till 41 924 072, varav  
40 923 830 stamaktier och 1 000 242 preferensaktier. 

För stamaktien uppgick sista betalkurs den 31 december 2018 till 
10,70 kronor och för preferensaktien 110 kronor vid samma tid
punkt. Det totala börsvärdet för aktierna motsvarade 547 MSEK.

Samtliga aktier har ett kvotvärde på 0,1 kronor. Per den 31 
december 2018 uppgick antalet röster i Tobin Properties till  
41 023 854, varav stamaktier representerade 40 923 830 och 
preferensaktier 100 024. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst 
och varje preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING1)

Antal aktier (pref A och stamaktier) Aktiekapital (SEK)

Registreringsdatum Händelse Förändring Totalt Förändring Totalt

20180702 Nyemission 20 461 915 41 924 072 2 046 191 4 192 407

20180213 Nyemission 2 592 383 21 462 157 259 238 2 146 215

20180115 Nyemission 7 500 000 18 869 774 750 000 1 886 977

20161121 Nyemission 377 032 11 369 774 37 703 1 136 977

20161110 Nyemission 1 875 000 10992 742 187 500 1 099 274

20160721 Minskning av aktiekapital 999 758 9 117 742 –99 976 911 774

20160111 Nyemission 1 875 000 10 117 500 187 500 1 011 750

20150330 Nyemission 150 000 8 242 500 15 000  824 250 

20150303 Nyemission 700 000 8 092 500 70 000 809 250

20140703 Nyemission 1 150 000 7 392 500 115 000 739 250

20140610 Fondemission 6 117 650 6 242 500 499 400 624 250

20130729 Nyemission 3 500 124 850 3 500 124 850

20120919 Nyemission 2 500 121 350 2 500 121 350

20110704 Nyemission 18 850 118 850 18 850 118 850

20070703 Nybildning 100 000 100 000 100 000 100 000
1) Tabellen visar den historiska utvecklingen för bolagets aktiekapital sedan 2007.
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Ägare och ägarstruktur
Den 31 december 2018 uppgick antalet aktieägare i Tobin Proper
ties till 1 751. Den största ägaren var Klövern AB med 81,19 pro
cent av kapitalet och 82,93 procent av rösterna. Klövern är ett av 
Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med över 400 fastig
heter till ett värde av cirka 47,3 miljarder kronor.

De tio största ägarna kontrollerade tillsammans 90,91 procent 
av kapitalet och 92,28 procent av rösterna vid årets utgång. 

Fastställande av vinstutdelning
Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2018 att utdelning till prefe
rensaktieägarna görs med 15,50 kronor, med utbetalning halvårsvis 
om 7,75 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar som föreslås 
är den 10 juni och 10 december 2019. Vidare föreslår styrelsen att 
inte någon utdelning lämnas på stamaktien. Utdelningen blir före
mål för fastställelse på årsstämman den 25 april 2019.

Utdelningspolicy
Tobin Properties utdelningspolicy medger att upp till och med  
25 procent av årets resultat kan delas ut till stamaktieägare.

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 31 DECEMBER 2018

Aktieägare
Antal  

stamaktier
Antal  

preferensaktier
Andel  

aktie kapital, %
Andel  

röster, %

Klövern AB1) 34 018 591 18 378 81,19 82,93

JRS Asset Management AB 1 366 428 68 367 3,42 3,35

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 883 952 153 567 2,47 2,19

Tuvedalen Limited 386 950 0 0,92 0,94

Nordnet Pensionsförsäkring AB 363 099 47 439 0,98 0,90

Öhman Bank S.A. 187 500 0 0,45 0,46

UBS Switzerland AG, W8IMY 185 000 0 0,44 0,45

Nordea Livförsäkring Sverige AB 170 892 500 0,41 0,42

Rapp Fastigheter AB 139 610 0 0,33 0,34

Membrain Network Capital AB 125 000 0 0,30 0,30

Totalt tio största aktieägare 37 827 022 288 251 90,91 92,28 

Övriga ägare 3 096 808 711 991 9,09 7,72 

Totalt 40 923 830 1 000 242 100 100 

1) Genom dotterbolaget Dagon Sverige AB.
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Tobin Properties följer de regler som följer av tillämplig lag och 
annan författning. Tobin Properties arbetar ständigt med att 
utveckla rutiner för den interna styrningen och kontrollen, vilket 
förutom den löpande redovisningen även omfattar rutiner för 
investerings och produktionsbeslut, samt vid projektgenomföran
det. Det är styrelsens uppfattning att dessa rutiner för bolagets 
styrning är en viktig grund för framtida utveckling av aktievärdet. 
En ägare, Klövern AB, hade ett större röstinnehav än 10 procent  
i Tobin Properties AB per den 31 december 2018.

BOLAGSORDNING
Enligt bolagsordningen är bolagets firma Tobin Properties AB  
och bolaget är publikt med säte i Stockholm. Bolaget ska erbjuda 
rådgivning till fastighetsbranschen och idka därmed förenlig verk
samhet. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämnings
register. Aktiekapitalet ska vara lägst 1 880 000 kronor och högst 
7 520 000 kronor.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare har 
rätt att delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och 
beslut tas om bland annat aktieutdelning, ansvarsfrihet för styrel
sen, val av revisor, ersättning till styrelse och revisor, samt val av 
styrelse för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Kallelse till 
årsstämma sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Årsstämman 2018 hölls den 29 maj. Vid stämman var 
14,6 miljoner aktier företrädda som tillsammans representerade 
71,2 procent av rösterna. Förutom att resultat och balansräk
ningen för räkenskapsåret 2017 fastställdes, togs bland annat 
beslut om att ingen utdelning ska lämnas till stamaktieägarna samt 
att utdelningen till innehavare av preferensaktier av serie A ska  

ske halvårsvis med 5,75 kronor per preferensaktie vid respektive 
utdelningstillfälle. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamö
terna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det före
gående räkenskapsåret. 

VALBEREDNING
Tobin Properties valberedning består av Malin Löveborg repre
senterande Dagon Sverige, Bernhard Asarnoj representerande 
JRS Asset Management AB samt Patrik Essehorn i egenskap av 
ordförande i Tobin Properties AB. Enligt bolagsordningen ska 
 styrelsen bestå av 3 till 7 leda möter. Styrelsens ledamöter  
väljs av årsstämman för en mandat period som sträcker sig till  
nästa årsstämma. Vid årsstämman 2018 valdes 5 ledamöter.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsens arbete inriktas på strategiska frågor som verksamhets
inriktning, marknad, ekonomi, köp och försäljning, samt intern kon
troll och riskhantering. Personalfrågor och beslut om byggstart av 
projekt inom riktlinjer fattas av företagsledningen efter avstämning 
med styrelsens ordförande. Under verksamhetsåret 2018 har  
styrelsen haft 19 möten.

De viktigaste dokumenten för styrelsen är bolagsordningen, 
arbetsordning för styrelsen, vdinstruktion samt riktlinjer för eko
nomisk rapportering och budgetprocessen. Styrelsen använder  
sig inte av några utskott.

RISKHANTERING
Tobin Properties risker delas upp i tre huvudområden: Omvärlds
risker, operativa risker och finansiella risker. Omvärldsrisker är 
hänförliga till makroekonomiska faktorer, bostadsefterfrågan och 
prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Operativa risker är främst 

AKTIEÄGARE

BOLAGSSTÄMMA

STYRELSE REVISOR

VD OCH FÖRETAGSLEDNING

AFFÄRSUTVECKLING

Business Control
Nya Affärer
Transaktion

PROJEKTUTVECKLING
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Eftermarknad
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relaterade till projektrisker och organisatoriska risker gällande 
nyckelpersoner. Finansiella risker utgörs i huvudsak av ränterisk och 
finansieringsrisk. Tobin Properties har en utarbetad affärsmodell 
samt kontrollsystem, rutiner och processer för att begränsa bola
gets samtliga risker och säkerställa handlingskraft när så behövs.

Representanter ur bolagsledningen närvarar regelbundet vid 
styrelsemöten, och styrelsen följer då upp aktuella frågor och 
bedömningar direkt med ledningspersoner. Koncernens verksam
het, finansiella hantering och förvaltning revideras två gånger per 
år av bolagets revisorer som rapporterar iakttagelser och eventu
ella synpunkter direkt till styrelsen. Principer för redovisning, rap
portering och revisionssynpunkter gås igenom vid ordinarie revi
sion av årsbokslut samt löpande i dialog mellan styrelse och revisor.

INTERN KONTROLL
Bolaget har en förhållandevis liten organisation och anlitar därför 
externt vissa förvaltnings, juridik och ekonomitjänster. Styrelsen 
ansvarar för den interna kontrollen och har upprättat dokument 
som styrelsens arbetsordning och vdinstruktion. Vidare utger 
bolaget kvartalsvis periodrapporter som berättar om väsentliga 
händelser och den finansiella utvecklingen, samt utger årsredo
visning inför årsstämma. Vid väsentliga händelser mellan rapport
perioder lämnas pressmeddelanden. Informationen ska huvud
sakligen avse koncernredovisningen.

INFORMATION
Bolagsstyrningen i Tobin Properties AB baseras på aktiebolags
lagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emit
tenter (räntebärande instrument) samt interna regler och riktlinjer. 
Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas av samtliga bolag vars 
aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad mark

nad. Med endast obligation noterad på Nasdaq Stockholm är Tobin 
Properties AB inte skyldig att tillämpa koden. Den externa informa
tionen kommuniceras via pressreleaser. Intern information för
medlas främst genom regelbundna möten inom organisationen.

PRINCIPER FÖR STYRNING OCH UPPFÖLJNING
Ekonomisk uppföljning av resultatutfall sker kvartalsvis på projekt, 
bolags och koncernnivå. Uppföljning sker jämfört med budget och 
föregående år. Resultatet analyseras av såväl projektledning som 
ekonomiavdelning. Rapportering sker till bolagsledning och styrelse.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning 
i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen samt de instruktioner och 
regler som styrelsen har fastställt.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER  
OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Arvode till styrelseledamöter och styrelseordföranden fastställs  
av årsstämman. På årsstämman den 29 maj 2018 beslutades att 
arvode om 100 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelse
ledamöter som inte är aktiva inom bolaget och att 200 000 kronor 
ska utgå till styrelsens ord förande. Bolagets styrelse ledamöter har 
inte rätt till några förmåner när de avgår som styrelse leda möter.

Patrik Mellgren utsågs till tillförordnad verkställande direktör  
i bolaget i september 2018 och erhåller som sådan sedvanlig 
ersättning.
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PATRIK ESSEHORN
Styrelseordförande sedan 2018

Född: 1967

Utbildning/erfarenhet: Jur kand, advokat och partner 
i Walthon Advokater. Erfarenhet från MAQS Advokat
byrå Stockholm, Grant Thornton, förvalningsdomstolar 
och Skatteverket.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Corem 
Property Group, Suburban Properties Stockholm 
och Walthon Advokater. Styrelseledamot i M2 Asset 
Management och Patrik Essehorn Advokat.

Innehav i bolaget: –

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen. Beroende i förhållande till bolagets större 
aktieägare.

JOHAN VARLAND
Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1970

Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet 
från bland annat Lensway som CFO och fastighets
analytiker på Leimdörfer. Grundare till och transak
tionschef på Tobin Properties.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mariefjärd 
(publ). Styrelseledamot i Creatum Holding och 
Egobox.

Innehav i bolaget: 8 356 preferensaktier av serie 
A, inkluderande direkt och indirekt samt eget och 
närståendes innehav.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen. Oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare.

MIKAEL GRAFFMAN 
Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1963

Utbildning/erfarenhet: Ekonomistudier vid Uppsala 
Universitet och IMD i Lausanne. Tidigare 20 år inom  
Skanska, de sista åren som vd för Skanska Nya Hem, och 
fem år på NCC som vd för NCC Property Development 
Sweden. Idag styrelseordförande i ABT Bolagen.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och vd i Graffman 
& Söner, styrelseordförande i Victorem med tillhörande 
dotterbolag samt Rosersberg Utvecklings AB.

Innehav i bolaget: 20 000 stamaktier, inkluderande 
direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen. Oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare.

RUTGER ARNHULT 
Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1967

Utbildning/erfarenhet: Utbildad civilekonom med 
över 20 års erfarenhet från företagsledning genom 
engagemang i ett stort antal bolag, främst i fastighets
branschen. Rutger Arnhult har även arbetat som 
finansanalytiker och är idag vd i Klövern (publ). 

Pågående uppdrag: Ordförande i M2 Asset Manage
ment, ledamot i Corem Property Group (publ),  
Arnia Holding och Agora.

Innehav i bolaget: 29 500 preferensaktier av serie A 
genom bolag och inga stamaktier, inkluderande direkt 
och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen. Beroende i förhållande till bolagets större 
aktieägare. 

PEDER JOHNSON 
Styrelseledamot sedan 2012 

Född: 1957

Utbildning/erfarenhet: Juridik och matematikstudier 
vid Uppsala universitet. Medgrundare till bland annat 
D. Carnegie & Co, Stendörren Fastigheter, Storholmen 
Förvaltning med flera. Är idag huvudsakligen verksam  
i Gimmelkoncernen.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Museum 
Lars Jonsson och Storsudrets Fastighetsutveckling. 
Styrelseledamot i Bergrick Bostäder och Johan 
Magnusson Fine Wine.

Innehav i bolaget: 539 250 stamaktier genom bolag,  
5 000 preferensaktier av serie A, inkluderande direkt 
och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen. Oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare.

STYRELSE
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PER ALNEFELT
CFO sedan årsskiftet 2016/2017

Född: 1960

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom 
examen från Uppsala universitet. Över 
20 års erfarenhet från CFOroller och 
som managementkonsult hos bland 
annat Fujitsu Siemens Computers, 
Teleperformance och Capacent.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i 
Mariefjärd (publ), Solvijks Manage ment 
och Trefamiljsystemet Sprall Ekono
misk förening.

Innehav i bolaget: –

JAMI GHOFRANIFAR
Produktionschef sedan 2018

Född: 1983

Utbildning/erfarenhet: Civilingenjör 
vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
i Stockholm samt Byggherre Master 
Class diploma från Handelshögskolan 
i Stockholm. Tidigare erfarenhet som 
projektchef och projektingenjör på  
Skanska samt utförande av kalkyltjänster 
och projektledningsuppdrag på Ramboll. 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot  
i Jami Invest.

Innehav i bolaget: –

MATHIAS WALLESTAM 
Affärsutvecklingschef sedan 2017

Född: 1983

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom 
med magisterexamen från Handels
högskolan i Stockholm. Kommer senast 
från Accenture där han under sju år 
arbetade som strategikonsult.

Pågående uppdrag: –

Innehav i bolaget: 1 000 stamaktier och 
inga preferensaktier, inkluderande direkt 
och indirekt samt eget och närståendes 
innehav.

ADELINA MEHRA
Projektutvecklingschef sedan 2015, 
slutade 15 mars 2019

Född: 1977

Utbildning/erfarenhet: Arkitekt SAR/
MSA med examen från Chalmers 
tekniska högskola. Flera års erfarenhet 
som vd på arkitektkontoret Semrén & 
Månsson. 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot  
i Garage & Parkering i Centrala  
Sundbyberg.

Innehav i bolaget: 3 675 stamaktier  
och 400 preferensaktier, inkluderande  
direkt och indirekt samt eget och 
närståendes innehav.

JOHAN VARLAND
Medgrundare Tobin Properties och 
transaktionschef sedan årsskiftet 
2016/2017

Född: 1970

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom
examen från Handelshög skolan i Stock 
holm. Tidigare erfarenhet från bland  
andra Lensway som CFO och fastig
hetsanalytiker på Leimdörfer. Idag 
transaktionschef på Tobin Properties. 

Pågående uppdrag: Styrelseordfö
rande i Mariefjärd. Styrelseledamot i 
Creatum Holding och Egobox.

Innehav i bolaget: –

LOUISE SAXHOLM
Marknadschef sedan 2014

Född: 1980

Utbildning/erfarenhet: Magisterexamen 
i företagsekonomi från Handelshögsko
lan i Stockholm. Tidigare anställningar 
på bland annat Procter & Gamble och 
Johnson & Johnson.

Pågående uppdrag: Bolagsman i JAL 
Handelsbolag.

Innehav i bolaget: 425 preferensaktier 
av serie A, inkluderande direkt och 
indirekt samt eget och närståendes 
innehav.

PATRIK MELLGREN
Tillförordnad vd sedan 2018

Född: 1970

Utbidning/erfarenhet: Byggnads
ingenjör. 25 års erfarenhet från bygg 
och fastighetsbranschen, bland annat 
från Hifab, Peab och Klövern.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande 
i SBG Gravensteiner. Styrelseledamot 
i Tobin Properties Projektutveckling, 
Archus och P Mellgren förvaltning.

Innehav i bolaget: –

ANNA GRINNEBY
Projekteringschef sedan 2015,  
slutade 30 januari 2019

Född: 1966

Utbildning/erfarenhet: Arkitekt SAR/
MSA, Chalmers Tekniska Högskola. 
Lång erfarenhet inom bostadsbyggande, 
bland annat som projekteringschef på 
JM och projektutvecklare på Atrium 
Ljungberg.

Pågående uppdrag: –

Innehav i bolaget: –

FÖRETAGSLEDNING
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Fasaden på fastigheten Äril  
i Norra Djurgårdsstaden.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING
Styrelsen och verkställande direktören för Tobin Properties AB 
(publ), organisationsnummer 556733–4379, avger härmed redo
visning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2018. 
Där inget annat anges avser uppgifterna koncernen. Uppgifter 
inom parentes avser föregående år. Samtliga belopp anges i tusen
tals svenska kronor (TSEK) om inget annat anges. Avrundningar till 
tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de 
summeras. 

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé 
är att, utifrån den moderna storstadsmänniskans behov, utveckla 
funktionella och väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter. 
Tobin Properties verkar i attraktiva lägen i Stockholmsregionen och 
centrala Uppsala genom att nyproducera bostäder eller konvertera 
kommersiella byggnader till bostäder. Visionen är att utveckla stads 
bilden med nya bostäder och tillhörande fastigheter som engagerar  
och ger högre livskvalitet med en arkitektur och design som särskiljer 
sig. Sedan starten 2010 har Tobin Properties upp visat en stark till
växt och har idag en god marknadsposition. Tobin Properties sam
arbetar med ledande arkitekter och konsulter för utformningen, 
och med mäklare för försäljningen, av bostäderna. För uppförandet 
av bostäderna upphandlar Tobin Properties entreprenadtjänster 
från ledande byggföretag. Affärsprocessen omfattar faserna identi
fiering och fastighetsförvärv, finansiering, koncept utveckling och 
projektering, marknadsföring och försäljning, genomförande och 
färdigställande samt eftermarknad och överlämning. Tobin Proper
ties agerar byggherre/beställare genom nybildade bostadsrätts
föreningar. Därigenom säkerställs att föreningen har full förmån av 
garantier, försäkringar och rättigheter när bostäderna överlämnas 
till de nya medlemmarna. Fastighetstillgångarna avyttras genom 
försäljning av dotterbolagsaktier till bostadsrättsföreningen. Däri
genom uppstår det netto som utgör Tobin Properties rörelseintäkt. 
Tobin Properties målsättning är att projektmarginalen, uttryckt  
som projektvinst ställd i relation till de totala intäkterna över tid, 
ska uppgå till 15–20 procent. Moderföretaget Tobin Properties 
AB har sitt säte i Stockholm.

ORGANISATION OCH MEDARBETARE
Antalet anställda i koncernen var per den 31 december 2018  
23 (36), varav 13 (20) var kvinnor.

FÖRHÅLLANDEN
Koncernen bestod den 31 december 2018, förutom av moder
bolaget Tobin Properties AB (publ), av de helägda dotterbolagen 
Lundbytorp Fastighets AB, Menigasker AB, Peasgood Nonsuch AB, 
Pederstrup AB, Romo Fastighets förvaltning HB, SGB Gravenstei
ner AB, Tobin Properties Projekt utveckling AB samt dotterbolag 
till dessa bolag. Tobin Properties äger även aktier och andelar i 
intressebolagen Fagerö Holding AB, Gladan Holding ll AB, Golf
bäcken Holding AB, Pardes Holding AB samt Portgås Fastighets AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Januari 

 ● En extra bolagsstämma beslutade om en nyemission om 150 
MSEK och en företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier 
samt att välja in Rutger Arnhult (Klövern AB) som ledamot i 
Tobin Properties styrelse. 

 ● En företrädesemission övertecknades och bolaget tillfördes  
53 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. 

Februari 
 ● Styrelsen i Tobin Properties meddelade sin uppfattning att bolagets 

aktieägare inte skulle acceptera ett budpliktsbud från huvudägaren 
Klövern AB. 

Mars 
 ● Utfallet av Klövern AB:s kontanta budpliktsbud offentliggjordes och 

resulterade i ett ägande om 58,9 procent av aktierna och cirka 61,4 
procent av rösterna i Tobin Properties per likviddagen 4 april 2018. 

April
 ● Tobin Properties meddelade en Change of Controlhändelse i bola

gets obligationslån (samt obligationen i Mariefjärd) då Klövern AB:s 
innehav översteg 50 procent av rösterna i bolaget. 

 ● Klövern AB föreslog att årsstämman 2018 skulle besluta om en 
företrädesemission om cirka 225 MSEK. 

Maj 
 ● Vid årsstämman fastställdes en utdelning för 2017 om 11,50 

(11,50) SEK för preferensaktien och 0 (0) SEK för stamaktien samt 
ett bemyndigande om emission av sammanlagt högst 2 146 215 
stamaktier. 

 ● Projekten Etaget och Arkaden nominerades till ”Årets Stockholms
byggnad 2018” respektive ”Årets byggnad 2018 i Sundbyberg”. 

Juni
 ● Efter en fulltecknad företrädesemission tillfördes Tobin Properties 

cirka 225 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
 ● Obligationsinnehavare, motsvarande cirka 7 procent av utgivna 

obligationer, begärde förtida inlösen av obligationslån
 ● Krediter motsvarande 513 MSEK beviljades av banker. 

Juli 
 ● Bolaget tillträdde byggrätter omfattande cirka 400 bostäder i  

Nacka strand. 

September 
 ● Erik Karlin lämnade posten som vd i Tobin Properties. Patrik  

Mellgren utsågs till tillförordnad vd i bolaget. 

Oktober
 ● Tidigare prognos om en rörelsevinst om 75–125 MSEK 2018  

justerades till 25–50 MSEK. Vid ingången av 2018 uppgick prog
nosen till 250 MSEK. 

 ● Tobin Properties stam och preferensaktie bytte handelsplats till 
Nasdaq First North från Nasdaq First North Premier. Skälet till 
listbytet var att bolaget inte längre uppfyllde spridningskravet  
på Nasdaq First North Premier avseende bolagets stamaktier. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET
I mars 2019 nådde Tobin Properties en överenskommelse med Täby 
Kommun om utträde ur marköverlåtelseavtalen avseende projekten 
Stationshuset och Torghuset i RoslagsNäsby. Överenskommelsen 
medför inte någon resultatpåverkan och de 13 lägenheter i projekt  
Stationshuset som Täby kommun tecknat köpeavtal om under 2018, 
vilka ingår i Tobin Properties redovisning för sålda lägenheter per 
20181231, annulleras därmed.

PROJEKTPORTFÖLJEN
Tobin Properties projektportfölj omfattar per rapportdagen cirka  
2 075 bostäder med 131 700 kvadratmeter bostadsarea varav  
493 bostäder är i produktion. Bolagets projektportfölj utgörs av  
projekt främst i attraktiva stadsdelar eller områden i anslutning till 
Stockholms innerstad.
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Projektnamn Plats
Tillträde,  
år

Säljstart,  
år

Förväntat  
avslut, år

Tillträtt/ 
ej tillträtt

Detaljplan/ 
ej detaljplan

Antal  
bostäder

Sålda  
bostäder

Andel  
sålda, %

BOA,  
kvm

BYGGSTARTADE PROJEKT

Äril1) Norra Djurgårdsstaden 2016 2016 2019 Tillträtt Detaljplan 76 71 93 7 100

Rio Sundbyberg 2014 2017 2019 Tillträtt Detaljplan 173 124 72 8 700

Vyn Nacka 2016 2016 2019 Tillträtt Detaljplan 96 40 42 7 500

Unum1) RoslagsNäsby 2016 2017 2019 Tillträtt Detaljplan 148 88 59 5 000

Summa 493 323 66 28 300

EJ BYGGSTARTADE PROJEKT 

Nacka strand 1 Nacka 2018 2019/2022 2021/2024 Tillträtt Detaljplan 200 – – 12 500

Nacka strand 22) Nacka 2018 2023 2025 Tillträtt Detaljplan 160 – – 11 500

Nacka strand 3 Nacka 2019 2020 2022 Ej tillträtt Ej detaljplan 160 – – 11 600

Golfbäcken 11) Tyresö 2017 2019 2021 Tillträtt Ej detaljplan 180 – – 11 700

Golfbäcken 21) Tyresö 2017 2020 2022 Tillträtt Ej detaljplan 150 – – 9 700

Stationshusen Västra Roslags–Näsby 2019 2019 2021 Ej tillträtt Detaljplan 80 – – 4 200

Torghusen Västra Roslags–Näsby 2019 2020 2022 Ej tillträtt Detaljplan 40 – – 2 700

Torsvik1, 2) Lidingö 2017 2020 2022 Tillträtt Ej detaljplan 50 – – 3 500

Slaktaren 12) Sundbyberg 2015 2020 2022 Tillträtt Ej detaljplan 80 – – 4 500

Slaktaren 2 Sundbyberg 2020 2020 2022 Ej tillträtt Ej detaljplan 80 – – 4 500

Marievik2) Liljeholmen 2016 2020 2024 Tillträtt Ej detaljplan 300 – – 17 000

Orminge2) Nacka 2016 – – Tillträtt Ej detaljplan 150 – – 10 000

Köpmangården2) Uppsala 2016 – – Tillträtt Detaljplan – – – –

Birka Nacka – – – Ej tillträtt Ej detaljplan – – – –

Summa 1 630 103 400

SUMMA TOTALT 2 123 131 700

1) Delägt projekt
2) Inkluderar fastighet som genererar driftnetto under projektutveckling

PROJEKTSTATUS
Av projektportföljens totala bostadsarea om cirka 131 700 kvm 
har cirka 59 200 kvm lagakraftvunnen detaljplan för bostäder. Av 
detta var projekt motsvarande cirka 28 300 kvm byggstartade 
den 31 december 2018. Riktmärket för uppnådd försäljningsgrad 
innan byggstart uppgår till 60 procent av bostäderna. Det totala 
antalet byggstartade men ej sålda bostäder uppgick per den 31 
december 2018 till 170. Med sålt avses att lägenheter sålts på 
bindande avtal till slutkunder.

Resultatposter jämförs med motsvarande tidsperiod föregående 
år. Balansposter avser ställningen vid periodens utgång och jäm
förs med närmast föregående årsskifte. ”Kvartalet” avser oktober – 
december, ”perioden” avser januari – december och ”året” avser 
januari–december.

RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI–DECEMBER 2018
Totala intäkterna för perioden uppgick till 140,5 (81,6) MSEK, 
varav projektintäkter från successiv vinstavräkning1) (fortsättnings
vis kallat ”vinstavräkning”) av helägda projekt uppgick till 104,6 
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(44,7) MSEK. 2018 års vinstavräkning har påverkats positivt av vin
stavräkning steg 1, det vill säga vinstavräkning då en projektfastighets 
detaljplan vunnit laga kraft, med 83,5 MSEK avseende projekten 
Nacka Strand 1 och Nacka Strand 2. Vinstavräkning steg 2, det vill 
säga löpande vinstavräkning som görs i takt med ökad försäljnings
grad och färdigställande av produktion, gjordes för projekten Rio 
och Vyn. Färdigställandetakten i dessa projekt har utvecklats enligt 
plan. Resterande delen av intäkterna utgjordes primärt av arvoden 
för projektledar och ekonomitjänster uppgående till 22,1 (23,8) 
samt hyresintäkter om 13,9 (12,0) MSEK. 

Fastighetskostnaderna för perioden uppgick till –7,6 (–5,5) MSEK 
vilket gav ett driftsöverskott på 6,3 (6,5) MSEK. Övriga externa 
kostnader ökade till –49,5 (–24,0) MSEK, främst till följd av ökade 
garanti, konsult, personalhyrnings och revisionskostnader. Perso
nalkostnaderna reducerades till –34,3 (–37,4) MSEK som ett resul
tat av en minskad permanent personalstyrka. 

Övriga rörelsekostnader uppgick till –89,0 (–22,5) MSEK och 
utgjordes av nedskrivning av en exploateringsfastighet i Uppsala 
samt nedskrivning av upparbetade projektkostnader.

Resultat från andelar i intresseföretag minskade till 14,1 (61,8) 
MSEK, vilket utgjordes av vinstavräkning steg 2 för projekten Äril 
och Unum. Även denna vinstavräkning påverkades negativt av den 
svaga försäljningsutvecklingen. Rörelseresultatet för perioden upp
gick till –26,8 (53,7) MSEK.

Finansiella intäkter uppgick till 33,3 (36,5) MSEK. Minskningen 
härför sig främst till minskad utlåning till Brf. Finansiella kostnader 
ökade marginellt till –61,0 (–59,8) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 
Koncernens upplåning uppgick per den 31 december 2018 till 
915,5 (1 028,2) MSEK. Soliditeten per balansdagen uppgick 
till 41,3 (37,7) procent. Under fjärde kvartalet har innehav utan 
bestämmandeinflytande i Brf Idared dekonsoliderats som en kon
sekvens av att Tobin Properties AB inte längre är representerat i 
föreningens styrelse. Detta innebar en minskning av räntebärande 
skulder om 80,6 MSEK samt en minskning av det egna kapitalet  
med 274,9 MSEK. Av samma anledning har posten Projektfastig
heter minskat från 355,5 MSEK till 0. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick för perioden till –139,4 (–242,5) MSEK,  
vilket till största del är hänförligt till investeringar i exploaterings
fastigheter samt förändringar av kortfristiga fordringar hos Brf. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –445,2 
(–265,9) MSEK, vilket är hänförligt till investeringar i pågående pro
jekt. Finansieringsverksamhetens kassaflöde för perioden uppgick 
till 464,9 (648,4) MSEK, vilket främst är hänförligt till den riktade 
nyemissionen, de två företrädesemissionerna samt lån från moder
bolaget. Kassaflödet för perioden var –119,7 (140,0) MSEK och  
likvida medel per balansdagen uppgick till 81,5 (201,2) MSEK.  
De medel om 138,7 MSEK som föregående år var spärrade på 
escrowkonto kopplat till Mariefjärdobligationen, är per boksluts
datumet frisläppta bortsett från 5 MSEK som kvarstår som spärrade.

RISKER
Finansiell riskhantering
Koncernens exponering för finansiella risker har utformats av styrel
sen och hanteras löpande av vd och CFO. De finansiella risker som 
bedömts som mest väsentliga för koncernen är likviditets och 
finansieringsrisk, ränterisk samt kreditrisk. 

För koncernens omvärlds och verksamhetsrisker, samt hante
ring av dessa, se tabell på sidorna 12–13 samt på sidan 46.

Likviditets- och finansieringsrisk 
Likviditets och finansieringsrisk är risken för att koncernen inte har 
tillgång till finansiering för att klara sina kontraktuella förpliktelser, 
eller att detta endast kan göras till väsentligt förhöjd kostnad.

Per den 31 december 2018 uppgick koncernens långfristiga 
räntebärande skulder till 367 (949) MSEK. Därtill fanns kortfristiga 
räntebärande skulder om 649 MSEK (80) samt utnyttjad checkräk
ningskredit uppgående till 0 MSEK (0). Per balansdagen fanns till
gängligt kreditutrymme i form av outnyttjad checkräkningskredit 
uppgående till 8 (8) MSEK. 

Tobin Properties har ett obligationslån om 500 MSEK, som 
löper med en ränta om STIBOR 3M med påslag för en marginal om 
9 procent och förfaller den 1 juli 2019. Obligationen är noterad på 
Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. 

Tobin Properties dotterbolag Mariefjärd AB har ett säkerställt 
obligationslån om 300 MSEK, som löper med en ränta om STIBOR 
3 mån + en marginal om 6 procent och förfaller den 30 mars 2021.

Ränterisk
Ränterisk utgörs av risken att en förändring av marknadsräntor får 
en negativ påverkan på resultatet. Av koncernens räntebärande 
skulder löpte per balansdagen 800 (800) MSEK med rörlig ränta 
(3M STIBOR). 

Förändrade marknadsräntor påverkar därför koncernens rän
tekostnader hänförliga till skulderna till kreditinstitut. Se not 22.

En samtidig ökning av samtliga relevanta marknadsräntor med 
100 räntepunkter skulle öka koncernens årliga räntekostnader 
(före skatt) med 8 (8) MSEK, beräknat utifrån skuldernas storlek 
per balansdagen.

Kreditrisk
Koncernen har endast en mycket begränsad exponering för kredit
risk i kund och hyresfordringar då dessa fordringar per balansdagen 
endast uppgick till 26,0 (13,5) MSEK. Historiskt sett har koncernen 
inte haft några betydande kreditförluster relaterade till kund och 
hyresfordringar. Koncernen hade per balansdagen inga förfallna 
kund eller hyresfordringar som uppgick till materiella belopp.

Koncernen är även exponerad för kreditrisk genom fordringar 
på intresseföretag om 0,5 (14,6) MSEK. Risken för kreditförluster 
på dessa fordringar bedöms som låg då bolaget har god insyn i 
intresseföretagens finansiella kapacitet och bedömer den som 
mycket god.

Risken för kreditförluster kopplat till likvida medel bedöms som 
mycket låg då likvida medel som per den 31 december 2018 upp
gick till 81,5 (201,2) MSEK och endast består av banktillgodoha
vanden i svenska affärsbanker.

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Koncernens eget kapital uppgick per 31 december 2018 till  
747 932 (678 547) TSEK och soliditeten till 41,3 (37,7) procent. 

I januari 2018 genomfördes en nyemission och en påföljande 
företrädesemission motsvarande totalt 12 684 766 stamaktier.  
I juni samma år genomfördes ytterligare en företrädesemission  
där 20 461 915 aktier emitterades. Per den 31 december 2018 
uppgick antalet aktier i Tobin Properties till 41 924 072, varav 
40 923 830 stamaktier och 1 000 242 preferensaktier.

MODERBOLAGET
Moderbolagets resultat för räkenskapsåret uppgick till –103 018 
(–77 396) TSEK. Per bokslutsdagen uppgick eget kapital till  
540 708 (244 055) TSEK. Moderbolagets skulder uppgick till  
819 449 (616 631) TSEK, vilket innebär att bolagets soliditet var  
40 (28) procent.
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AKTIEN, ÄGARE OCH UTDELNINGSPOLICY
Tobin Properties har två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. 
Båda är noterade på Nasdaq First North. För preferensaktien upp
gick sista betalkurs den 31 december 2018 till 110 SEK och för 
stamaktien uppgick sista betalkurs vid samma tidpunkt till 10,70 
SEK. Det totala börsvärdet för aktierna uppgick till 548 MSEK.

Per den 31 december 2018 uppgick antalet aktier i Tobin  
Properties till 41 924 072, varav 40 923 830 stamaktier och  
1 000 242 preferensaktier. Antalet stamaktieägare vid periodens  
utgång uppgick till 1 751. Tobin Properties har rätt att lösa in prefe 
 rensaktierna till 110 SEK per aktie. Samtliga aktier har ett kvotvärde 
på 0,1 SEK. Per samma datum uppgick antalet röster i Tobin Proper
ties till 41 023 854, varav stamaktier representerade 40 923 830 
och preferensaktier 100 024. Varje stamaktie berättigar till en (1) 
röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.

Den största ägaren i Tobin Properties var Klövern AB med 81, 
19 procent av kapitalet och 82,93 procent av rösterna. De tio största 
ägarna kontrollerade 90,91 procent av kapitalet och 92,28 procent 
av rösterna per den 31 december 2018.

Tobin Properties utdelningspolicy medger att upp till och med 
25 procent av årets resultat kan delas ut till stamaktieägare

BOLAGSSTYRNING
Tobin Properties är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stock
holm. Till grund för bolagsstyrningen ligger bolagsordningen, svensk 
lag, Svensk kod för bolagsstyrning, interna regler och föreskrifter 
samt Nasdaq First Norths regelverk för emittenter.

Tobin Properties fastställer årligen en arbetsordning för styrel
sen och en instruktion för verkställande direktören. Arbetsord
ningen anger bland annat styrelsens åligganden, ansvarsfördelning, 
mötesplan och vilka ärenden som ska föreläggas styrelsen. Bolaget  
har under året hållit 19 styrelsemöten. Därutöver har styrelse
ledamöterna haft löpande kontakter med Tobin Properties verk
ställande direktör.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägarna från och 
med nästa utdelningstillfälle, i enlighet med bolagsordningen, görs 
med 15,50 (11,50) SEK, med utbetalning halvårsvis om 7,75 SEK 
per preferensaktie. Avstämningsdagar som föreslås är den 10 juni 
och 10 december 2019. Vidare föreslår styrelsen att ingen utdel
ning lämnas på stamaktien. Utdelningen blir föremål för fast ställelse 
på årsstämman den 25 april 2019.

Till årsstämmans förfogande finns följande medel: 

SEK

Överkursfond 817 930 438
Balanserat resultat från föregående år –178 497 858
Årets resultat  –103 018 343

Summa 536 414 237

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

SEK

Delas ut till aktieägare;  
15,50 SEK per preferensaktie, totalt  15 503 751
Balanseras i ny räkning  520 910 486

Totalt disponerat 536 414 237

TOBIN PROPERTIES EKONOMISKA STÄLLNING
Tobin Properties finansiella mål inför 2018 var:
– rörelseresultatet ska uppgå till 250 MSEK,
– soliditet 35 procent.

För år 2018 uppnåddes ej rörelseresultatmålet. Trots detta är 
soliditeten god. I årsredovisningen framgår att Tobin Properties soli
ditet uppgår till 41,3 procent i koncernen och 40 procent i moder
bolaget. 

Efter den föreslagna utdelningen blir soliditeten 40,8 procent i 
koncernen och 39,1 procent i moderbolaget. Föreslagen utdelning 
utgör 2,1 procent av eget kapital i koncernen och 2,9 procent av 
eget kapital i moderbolaget.

STYRELSENS MOTIVERING
Med hänvisning till vad som angetts anser styrelsen att den före
slagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
uppställs i 17 kap 3 §, andra och tredje styckena aktiebolagslagen. 
Verksamhetens art och omfattning medför inte risker i större 
omfattning än vad som normalt förekommer i branschen.

Styrelsens bedömning av moderbolagets och koncernens eko
nomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig i förhållande 
till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt 
moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen 
inte kommer att påverka Tobin Properties förmåga att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt eller att göra nödvändiga investe
ringar.
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OMVÄRLDS- OCH VERKSAMHETSRISKER

Risk Beskrivning av risk Tobin Properties riskhantering 

Makroekonomiska 
faktorer

Fastighetsbranschen påverkas av makroekonomiska  
faktorer som exempelvis allmän global eller lokal konjunk
turutveckling, tillväxt, sysselsättningsutveckling, befolk
ningstillväxt, inflation och räntenivåer.

 ● Tobin Properties har en snabbfotad organisation med goda möjligheter att 
anpassa sig efter nya förutsättningar, det kunderna efterfrågar och konjunk
tursvängningar.

 ● Tobin Properties tar sig bara an projekt i bra lägen, med lokalisering i attrak
tiva områden och närhet till kommunikationer.

 ● Tobin Properties är främst verksamt i Stockholm som präglas av stark urbani
sering, bostadsbrist och efterfrågan på bostäder för den moderna männ
iskans behov.

 ● Tobin Properties fokuserar i dagsläget på färdigställande av pågående projekt 
och avvaktar tillsvidare med att lansera nya.

Vikande  
bostadspriser

Sverige, och Stockholm i synnerhet, har haft en lång 
period med stigande bostadspriser. Under andra halvåret 
2017 uppstod oro på bostadsmarknaden med vikande 
priser. Detta som följd av bland annat skärpta amorte
ringskrav, mediernas bevakning, oro för stort utbud  
av nyproducerade bostäder samt viss konjunkturoro. 
Under 2018 har marknaden stabiliserats prismässigt, 
men antalet transaktioner har minskat.

Tobin Properties bästa skydd mot eventuellt framtida vikande bostadspriser: 

 ● Konkurrenskraftiga projekt och bostäder i attraktiva tillväxtområden.
 ● En snabbfotad organisation med möjligheter att anpassa sig efter det 
kunderna efterfrågar.

 ● Låga ingångsvärden i projekt vilket ger en attraktiv projektkalkyl som tål lägre 
priser.

 ● Tobin Properties fokuserar i dagsläget på färdigställande av pågående projekt 
och avvaktar tillsvidare med att lansera nya.

Projektrisker Risk för felkonstruktioner, förseningar i slutförandet, ope
rationella risker, risker relaterade till tillstånd och beslut 
från myndigheter och kommunala organ samt miljörisker.

 ● Entreprenad upphandlas till fast eller takpris.
 ● Noggrann projektuppföljning avseende entreprenadens kvalitet, tidplan och 
budget.

 ● Löpande förstärkning i genomförandeprocesser.
 ● Best practice från tidigare projekt avseende entreprenad och upphandling  
av material och tjänster.

 ● Kontroll över underleverantörer/entreprenader.
 ● Erfarna, kompetenta och engagerade medarbetare.
 ● Dedikerat och integrerat arbete kring hållbarhet.
 ● Nära dialog med kommuner och myndigheter.

Projektrisk  
vid förvärv  
av nya projekt

Förvärvslikvid av mark eller fastigheter betalas vid till
trädet. Fastigheter som ska utvecklas till bostäder kräver 
godkänd detaljplan för att projektutveckling ska kunna 
påbörjas. Förvärv av mark och fastigheter kan ske genom 
konkurrensutsatta upphandlingar och markanvisnings
förfaranden.

 ● Cirka hälften av Tobin Properties förvärv av nya projekt villkoras av godkänd 
detaljplan, det vill säga att bolaget betalar och tillträder först när en byggrätt 
är etablerad och alla tillstånd klara.

 ● Vid förvärv som Tobin Properties genomför innan detaljplan blivit godkänd 
söker bolaget i första hand kassaflödesgenererande fastigheter, vilket minskar 
risken.

 ● Goda relationer med kommuner där bolaget redan är verksamt, vilket ökar 
möjligheten till markanvisningar och exklusivitet vid förvärv.

Risk för svag  
försäljning

I en vikande bostadsmarknad infinner sig normalt en trög
het i försäljningsprocessen vilket kan hämma Tobin Pro
perties intäkter och kassaflöde – något som varit tydligt 
under 2018. Att köpa en nyproducerad bostad i en nybil
dad bostadsrättsförening är ett stort beslut som kan vara 
förknippat med osäkerhet.

 ● Bolaget har historiskt påbörjat produktion när 60 procent av bostäderna  
i ett projekt redan är sålda.

 ● Bolaget kan potentiellt äga och temporärt hyra ut bostäder som inte har blivit 
sålda i ett projekt.

 ● Möjlighet att helt eller delvis ombilda projekt till hyresrätter.

Tobin Properties har ett ”Trygghetspaket” till de som köper bostäder i bolagets 
projekt som innefattar:

 ● Förskotts och insatsgaranti.
 ● Trygg förening; granskad kostnadskalkyl och ekonomisk plan.
 ● Garantier i form av färdigställandeförsäkring.
 ● Ansvar för osålda bostadsrätter.
 ● Endast auktoriserade mäklare.

Nyckelpersoner Tobin Properties framtida utveckling är starkt beroende 
av bolagsledningen och andra nyckelpersoners kompe
tens, erfarenhet och engagemang. Det är därför viktigt  
att behålla och vid behov rekrytera nyckelpersoner.

 ● Tobin Properties ska aktivt verka för att bolaget ska vara en attraktiv arbets
givare genom en stark företagskultur.

 ● Bolaget är, och avser att fortsätta vara, en pionjär inom bostadsutveckling 
som ifrågasätter tidigare normer, vilket bedöms attrahera branschledande 
personer.
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RAPPORT ÖVER RESULTAT FÖR KONCERNEN

1 JANUARI – 31 DECEMBER, TSEK NOT 2018 2017

Nettoomsättning 3, 4 140 501 81 128

Övriga rörelseintäkter 47 457

140 548 81 585

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader –7 571 –5 537

Övriga externa kostnader 6, 27 –49 460 –23 956

Personalkostnader 5, 23 –34 345 –37 357

Övriga rörelsekostnader –89 000 –22 500

Avskrivningar 11, 12 –1 026 –294

Resultat från andelar i intresseföretag 14 061 61 808

Rörelseresultat –26 793 53 749

Finansiella intäkter 33 341 36 464

Finansiella kostnader –61 045 –59 834

Resultat från finansiella poster 7 –27 704 –23 370

Resultat före skatt –54 497 30 379

Skatt på årets resultat 9 –956 –2 339

Årets resultat –55 453 28 040

Koncernens rapport över totalresultat

Årets resultat –55 453 28 040

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – –

Summa totalresultat för året –55 453 28 040

Årets resultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –55 397 23 561

Innehav utan bestämmande inflytande –56 4 479

–55 453 28 040

Summa totalresultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –55 397 23 561

Innehav utan bestämmande inflytande –56 4 479

–55 453 28 040

Resultat per aktie 10

före utspädning, SEK –2,23 1,16

efter utspädning, SEK –2,23 1,16
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN

TSEK NOT 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 5 136 4 038

Materiella anläggningstillgångar 12 1 580 2 312

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 13 216 910 211 101

Fordringar hos intresseföretag 16 451 14 640

Övriga långfristiga fordringar 16, 26 912 090 503 689

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 129 451 729 430

Summa anläggningstillgångar 1 136 167 735 780

Omsättningstillgångar

Projektfastigheter 17 – 355 451

Exploateringsfastigheter 18 372 683 354 690

Kundfordringar 26 25 959 13 471

Fordringar hos intresseföretag 26 448 1 541

Övriga fordringar 16, 26 80 442 56 939

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 115 598 80 950

Likvida medel 20, 26 81 453 201 165

Summa omsättningstillgångar 676 583 1 064 207

SUMMA TILLGÅNGAR 1 812 750 1 799 987

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 21

Aktiekapital 4 193 1 137

Övrigt tillskjutet kapital 817 931 409 814

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat –78 596 –11 696

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 743 528 399 255

Innehav utan bestämmande inflytande 4 404 279 292

Summa eget kapital 747 932 678 547

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 22, 26 366 618 948 693

Övriga långfristiga skulder 24, 26 – 14 614

Uppskjutna skatteskulder 9 1 407 1 227

Summa långfristiga skulder 368 025 964 534

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 22, 26 548 887 79 537

Förskott från kunder – 300

Leverantörsskulder 26 7 864 18 563

Aktuella skatteskulder 9 4 151 5 738

Skulder till moderföretag 22, 26 100 000 –

Skulder till intresseföretag 4 324 3 735

Övriga skulder 24, 26 1 901 29 736

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25, 26 29 666 19 297

Summa kortfristiga skulder 696 793 156 906

Summa skulder 1 064 818 1 121 440

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 812 750 1 799 987
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  
FÖR KONCERNEN 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK
Aktie- 

kapital

Övrigt  
 till skjutet  

kapital

Balanserade 
 vinstmedel  

inkl. årets  resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt  

eget kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 1 137 409 814 –23 756 387 195 557 387 752

Årets totalresultat

Årets resultat 23 561 23 561 4 479 28 040

Årets övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat – – 23 561 23 561 4 479 28 040

Transaktioner med ägare

Lämnade utdelningar –11 501 –11 501 –11 501

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare – – –11 501 –11 501 – –11 501

Förändringar av ägarandel i dotterföretag

Förvärv av delägda dotterföretag,  
ej bestämmande inflytande upphör – 274 256 274 256

Summa förändringar av ägarandel i dotterföretag – – – – 274 256 274 256

Summa transaktioner med koncernens ägare – – –11 501 –11 501 274 256 262 755

Utgående eget kapital 2017-12-31 1 137 409 814 –11 696 399 255 279 292 678 547

Ingående eget kapital 2018-01-01 1 137 409 814 –11 696 399 255 279 292 678 547

Årets totalresultat

Årets resultat –55 397 –55 397 –56 –55 453

Årets övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat – – –55 397 –55 397 –56 –55 453

Transaktioner med koncernens ägare

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare

Lämnade utdelningar –11 503 –11 503 –11 503

Nyemission 3 056 408 117 411 173 411 173

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare 3 056 408 117 –11 503 399 670 – 399 670

Förändringar av ägarandel i dotterföretag

Avyttring av innehav utan bestämmande inflytande,  
bestämmande inflytande upphör – –274 832 –274 832

Summa förändringar av ägarandel i dotterföretag – – – – –274 832 –274 832

Summa transaktioner med koncernens ägare 3 056 408 117 –11 503 399 670 –274 832 124 838

Utgående eget kapital 2018-12-31 4 193 817 931 –78 596 743 528 4 404 747 932

Nyemissionsbeloppet redovisas netto efter avdrag för emissionskostnader på 15,8 (–) MSEK.
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN

1 JANUARI–31 DECEMBER, TSEK NOT 2018 2017

31

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt –54 497 30 379

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8 932 –79 420

Betald skatt –1 463 –6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –47 028 –49 047

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring exploateringsfastigheter –8 931 –280 457

Förändring projektfastigheter –4 648 65 956

Förändring kortfristiga fordringar –40 973 –27 768

Förändring kortfristiga skulder –37 797 48 855

Kassaflöde från den löpande verksamheten –139 377 –242 461

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –64 –568

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –1 685 –4 038

Avyttring av avvecklad verksamhet, netto likviditetspåverkan –2 499 22

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan –215 842 –128 553

Förvärv av finansiella tillgångar –348 528 –360 296

Avyttring av finansiella tillgångar 123 403 227 497

Kassaflöde från investeringsverksamheten –445 215 –265 936

Finansieringsverksamheten

Nyemission 426 929 –

Emissionskostnader –15 756 –

Innehavare utan bestämmande inflytandes andel av kapitaltillskott – 2 500

Upptagna lån 100 000 711 933

Amortering av lån –34 790 –54 511

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare –11 503 –11 501

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 464 880 648 421

Årets kassaflöde –119 712 140 024

Likvida medel vid årets början 201 165 61 141

Likvida medel vid årets slut 81 453 201 165
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

1 JANUARI–31 DECEMBER, TSEK NOT 2018 2017

Nettoomsättning 3 3 573 8 154

3 573 8 154

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 6 –40 634 –18 763

Personalkostnader 5, 23 –20 389 –23 195

Avskrivningar 11, 12 –720 –84

Rörelseresultat –58 170 –33 888

Resultat från finansiella poster 7

Resultat från andelar i koncernföretag –45 117 –

Resultat från andelar i intresseföretag 2 200 –

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar –3 536 –981

Ränteintäkter och liknande resultatposter 39 098 20 290

Räntekostnader och liknande resultatposter –57 897 –75 740

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt –123 422 –90 319

Bokslutsdispositioner 8 20 404 12 923

Resultat före skatt –103 018 –77 396

Skatt på årets resultat 9 – –

Årets resultat –103 018 –77 396

Moderbolagets rapport över totalresultat

Årets resultat –103 018 –77 396

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – –

Summa totalresultat –103 018 –77 396
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

TSEK NOT 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 5 136 4 038

Materiella anläggningstillgångar 12 88 237

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 30 167 339 172 154

Andelar i intresseföretag 13, 14 129 053 128 803

Fordringar hos koncernföretag 15 893 968 377 179

Fordringar hos intresseföretag 15 451 11 500

Övriga fordringar 16 28 393 100 314

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 219 204 789 950

Summa anläggningstillgångar 1 224 428 794 225

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 1 030 5 338

Fordringar hos koncernföretag 85 528 37 835

Fordringar hos intresseföretag 314 984

Övriga fordringar 8 821 2 236

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 899 1 099

Summa kortfristiga fordringar 26 96 592 47 492

Kassa och bank 39 137 18 969

Summa omsättningstillgångar 135 729 66 461

SUMMA TILLGÅNGAR 1 360 157 860 686

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 21

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4 193 1 137

Övriga reserver 100 100

Fritt eget kapital

Överkursfond 817 931 409 814

Balanserat resultat –178 498 –89 600

Årets resultat –103 018 –77 396

Summa eget kapital 540 708 244 055

Långfristiga skulder

Obligationslån 22 – 496 443

Skulder till koncernföretag 106 459 4 690

Summa långfristiga skulder 26 106 459 501 133

Kortfristiga skulder

Obligationslån 22 498 806 –

Leverantörsskulder 4 057 6 321

Skulder till moderföretag 22 100 000 –

Skulder till koncernföretag 38 825 307

Skulder till intresseföretag 43 193 67 920

Aktuella skatteskulder 9 436 550

Övriga skulder 24 656 25 503

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 27 017 14 897

Summa kortfristiga skulder 26 712 990 115 498

Summa skulder 819 449 616 631

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 360 157 860 686
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  
FÖR MODERBOLAGET

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TSEK Aktiekapital
Övriga  

 reserver
Överkurs- 

fond
Balanserat  

resultat
Årets  

resultat
Totalt eget  

kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 1 137 100 409 814 –45 143 –32 954 332 954

Årets totalresultat

Årets resultat –77 396 –77 396

Årets övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat – – – – –77 396 –77 396

Vinstdisposition –32 954 32 954 –

Lämnade utdelningar –11 503 –11 503

Utgående eget kapital 2017-12-31 1 137 100 409 814 –89 600 –77 396 244 055

Ingående eget kapital 2018-01-01 1 137 100 409 814 –89 600 –77 396 244 055

Årets totalresultat

Årets resultat –103 018 –103 018

Årets övrigt totalresultat – – – – – –

Årets totalresultat –103 018 –103 018

Vinstdisposition –77 396 77 396 –

Lämnade utdelningar –11 502 –11 502

Nyemission 3 056 408 117 411 173

Utgående eget kapital 2018-12-31 4 193 – 817 931 –178 498 –103 018 540 708

Nyemissionsbeloppet redovisas netto efter avdrag för transaktionskostnader på 15,8 (–) MSEK.
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET

TSEK NOT 2018 2017

31

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt –123 422 –90 319

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 39 669 30 351

Betald inkomstskatt –114 430

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –83 867 –59 538

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –18 763 –14 347

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder –1 200 35 673

Kassaflöde från den löpande verksamheten –103 830 –38 211

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –50 –122

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –1 685 –4 038

Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan – –183 343

Avyttring av dotterföretag, netto likviditetspåverkan – –

Förvärv av finansiella tillgångar –373 938 –30 801

Avyttring av finansiella tillgångar – 21 522

Kassaflöde från investeringsverksamheten –375 673 –196 782

Finansieringsverksamheten

Nyemission 426 929 –

Emissionskostnader –15 756 –

Upptagna lån 100 000 272 924

Amortering av lån – –33 473

Utbetald utdelning –11 502 –11 503

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 499 671 227 948

Årets kassaflöde 20 168 –7 045

Likvida medel vid årets början 18 969 26 015

Likvida medel vid årets slut 39 137 18 969
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NOTER

1 REDOVISNINGSPRINCIPER

GRUNDER FÖR REDOVISNINGEN
Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tilläm
pats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom 
i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av 
styrelsen den 21 mars 2019. Koncernens rapport över resultat och övrigt total
resultat och rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat  och 
balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 25 april 2019. 

VÄRDERINGSGRUNDER 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden eller i före
kommande fall till upplupet anskaffningsvärde vad gäller finansiella skulder och 
finansiella tillgångar.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporte
ringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella 
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat 
anges, avrundade till närmaste tusental kronor. 

Klassificering 
Tillgångar delas in i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. En tillgång 
betraktas som omsättningstillgång om den förväntas bli realiserad inom tolv 
månader från balansdagen eller inom företagets verksamhetscykel. Med verk
samhetscykel avses tiden från slutande av avtal till att företaget erhåller likvida 
medel med anledning av godkänd slutbesiktning eller leverans av varor (inklusive 
fastigheter). Med hänsyn till att koncernen utför stora entreprenadprojekt och 
genomför projektutveckling får kriteriet verksamhetscykel till följd att många fler 
tillgångar betecknas som omsättningstillgångar än om enbart kriteriet inom tolv 
månader funnits. 

Skulder delas upp på kortfristiga skulder och långfristiga skulder. Som kort
fristiga skulder redovisas skulder som antingen ska betalas inom tolv månader 
från balansdagen eller, dock endast beträffande rörelserelaterade skulder, för
väntas bli betalda inom verksamhetscykeln. Då hänsyn således tas till verksam
hetscykeln redovisas inga icke räntebärande skulder, som exempelvis leveran
törsskulder och upplupna personalkostnader, som långfristiga. Skulder som på 
grund av diskontering redovisas som räntebärande är medtagna bland kort
fristiga skulder då de betalas inom verksamhetsvykeln. Räntebärande skulder kan 
redovisas som långfristiga även om de förfaller till betalning inom tolv månader 
från balansdagen, om den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader och 
företaget träffat överenskommelse om att refinansiera förpliktelsen långfristigt 
före rapportperiodens slut. 

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR 
För att upprätta finansiella rapporter krävs å ena sidan bedömningar vid tillämp
ning av redovisningsprinciper och å andra sidan uppskattningar vid värdering av 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och antaganden base
ras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara relevanta 
och rimliga. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet och jämförs 
mot faktiskt utfall. Se vidare not 2.

REDOVISNINGSPRINCIPER – BOSTADSPROJEKT
Tobin Properties ingår avtal med bostadsrättsföreningar om tjänster för uppförande 
av bostadsfastigheter. Tobin Properties har inte bestämmande inflytande över 
dessa bostadsrättsföreningar enligt IFRS 10 Koncernredovisning och de konsoli
deras därför inte. Föreningarna bedöms således utgöra Tobin Properties kunder.

En bostadsrättsförenings verksamhet kan delas in i projektfasen respektive 
förvaltningsfasen. Under projektfasen sker följande huvudaktiviteter:

 ● Bostadsrättsföreningen bildas.
 ● Fastighet anskaffas av föreningen.
 ● Föreningen tecknar avtal med leverantörer av entreprenad, projektledning, 
mäklartjänster och övriga relevanta tjänster för att färdigställa projektet.

 ● Projektet genomförs och färdigställs av projektets leverantörer.

Bostadsrättsföreningarna bildas och består av medlemmar som utgörs av från 
Tobin Properties oberoende aktörer. Enligt föreningarnas stadgar ska styrelse
ledamöterna väljas av föreningsstämman. Tobin Properties har ingen rätt att utse 
föreningarnas styrelser och har aldrig någon representation i styrelserna. Bostads
rättsföreningarnas styrelser utvärderar anbud och fattar det för produktions
fasens verksamhet relevanta och viktiga beslutet om att ingå avtal med leverantö
rer av de tjänster som efterfrågas i produktionsfasen. Tobin Properties kan inte 
påverka de under projektfasen relevanta aktiviteterna i bostadsrättsföreningarna. 

Tobin Properties går under produktionstiden i borgen för bostadsrättsföre
ningarnas byggnadskreditiv. Borgensåtagandet är en temporär kreditförstärkning 
som till stor del lämnas för att, till fördel för båda parter, minska kostnaden för 
uttag av pantbrev. Tobin Properties har åtaganden att en viss tid efter slutbesikt
ning från föreningarna förvärva bostäder som inte upplåtits till bostadsköpare 
och därmed står den ickepåverkbara risken för en prisnedgång. Åtaganden att 
förvärva osålda lägenheter förekommer i flera andra branscher och detsamma 
gäller avtal där transaktionspriser varierar beroende på aktuellt marknadspris.

Tobin Properties avtalar även att, mot marknadsmässig ersättning, under pro
duktionstiden svara för ekonomisk och annan förvaltning liksom att ersätta före
ningarna för deras löpande kostnader. Tobin Properties anser inte att detta åtag
ande påverkar bedömning av huruvida ett bestämmande inflytande föreligger.

Vid en samlad bedömning av alla fakta och omständigheter anser Tobin  
Properties därför inte att ovanstående förhållanden, vilka i sig redovisas i enlighet 
med IFRS, påverkar slutsatsen att Tobin Properties saknar bestämmande infly
tande över bostadsrättsföreningarna enligt IFRS 10 Koncernredovisning. Tobin 
Properties kan inte påverka de under projektfasen relevanta aktiviteterna i 
bostadsrättsföreningarna utan är anlitat att leverera tjänster mot en marknads
mässig ersättning. Tobin Properties anser sig därför inte ha inflytande (power) 
över föreningarna enligt IFRS 10 och därmed har Tobin Properties inte bestäm
mande inflytande (control) över föreningarna. I de fall som Tobin Properties har 
bestämmande inflytande konsolideras bostadsrättsföreningarna. 

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRANLEDDA AV NYA 
ELLER ÄNDRADE IFRS
Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 1 januari 2018 har inte haft 
någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. 

NYA IFRS
Ett antal nya eller ändrade IFRS har trätt ikraft under räkenskapsåret och har till
lämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter.

IFRS 9 Finansiella instrument ersatte IAS 39 Finansiella instrument: Redovis
ning och värdering från och med 2018. IFRS 9 innebär förändringar av hur finan
siella tillgångar klassificeras och värderas, inför en nedskrivningsmodell som 
baseras på förväntade kreditförluster istället för inträffade förluster och föränd
ringar av principer för säkringsredovisning bl a med syfte att förenkla och att öka 
samstämmigheten med företags interna riskhanteringsstrategier.

Tobin Properties kreditrisk vad gäller kundfordringar är begränsad då verk
samheten som avser byggprojekt faktureras löpande under arbetets gång. Övrig 
del avser hyresfordringar med låg kreditrisk.

IFRS 9 har medfört följdändringar i upplysningskraven i IFRS 7 Finansiella 
instrument: Upplysningar, vilka har påverkat de upplysningar som lämnas i Års
redovisningen.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ersatte från och med 2018 existerande 
IFRS relaterade till intäktsredovisning, såsom intäktsredovisning, såsom IAS 18 
Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal och FRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet.

IFRS 15 baseras på att intäkt redovisas när kontroll över vara eller tjänst över
förs till kunden, vilket skiljer sig från existerande bas i överföring av risker och  
förmåner. Tobin Properties har genomfört en analys av effekterna vid övergång 
till IFRS 15 och Tobin Properties slutsats är att implementeringen av IFRS 15  
inte föranleder någon ändrad bedömning av tidigare principer för successiv  
vinst avräkning vid intäktsredovisning. Detta då tidigare redovisningsprincip för 
intäktsredovisning av projektutveckling av bostadsrätter bedöms vara förenlig 
med IFRS 15.

NYA IFRS SOM ÄNNU INTE HAR BÖRJAT GÄLLA
IFRS 16 Leasingavtal ersätter från och med 2019 existerande IFRS relaterade  
till redovisning av leasingavtal, såsom IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Faststäl
lande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal. Tobin Properties har ej för
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tidstillämpat IFRS 16 utan tillämpning sker från 2019. IFRS 16 påverkar främst 
leasetagare och den centrala effekten är att alla leasingavtal som idag redovisas 
som operationella leasingavtal ska redovisas på ett sätt som liknar aktuell redovis
ning av finansiella leasingavtal. Det innebär att även för operationella leasingavtal 
behöver tillgång och skuld redovisas, med tillhörande redovisning av kostnader 
för avskrivningar och ränta, till skillnad mot idag då ingen redovisning sker av hyrd 
tillgång och relaterad skuld, och då leasingavgifterna periodiseras linjärt som  
leasingkostnad.

Tobin Properties kommer som operationell leasetagare att påverkas av införan
det av IFRS 16. Tobin Properties har endast ett fåtal operationella leasingkontrakt, 
varför införandet ej kommer att påverka koncernen i någon större utsträckning.

Operationella leasingavtal avser kontorslokaler, möbler samt kontorsmaskiner. 
Leasingavtal till mindre värde eller avtal med en kortare hyresperiod än tolv 
måna der kommer att redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
Tobin Properties bedömer att IFRS 16 medför en ökad balansomslutning om 
cirka 7 MSEK. I resultat räkningen ersätts leasingkostnaderna med avskrivningar 
och räntekostnader.

Övriga nya eller ändrade IFRS inklusive uttalanden bedöms inte få någon 
väsentlig effekt på koncernens redovisning.

KONSOLIDERINGSPRINCIPER
Bestämmande inflytande och förvärvsmetoden
Dotterföretag är företag som står under ett direkt eller indirekt bestämmande 
inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger om moder
bolaget direkt eller indirekt har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad 
för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet 
och kan använda sitt inflytande över investeringsobjektet för att påverka stor
leken på sin avkastning. 

I de fall förvärvet inte avser 100 procent av dotterföretaget uppkommer inne
hav utan bestämmande inflytande. Tobin Properties har valt att redovisa innehav 
utan bestämmande inflytande som andel av proportionella nettotillgångar.

Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwillen den dag då bestämmande 
inflytande uppkommer. Tidigare innehav värderas till verkligt värde och värde
förändringen redovisas i årets resultat.

Kvarvarande innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen redo
visas i årets resultat när avyttringar leder till att bestämmande inflytande upphör. 

Förluster hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande fördelas även i 
de fall innehav utan bestämmande inflytande kommer att vara negativt.

Tillgångsförvärv
Förvärv av bolag kan klassificeras antingen som rörelseförvärv eller tillgångs
förvärv enligt IFRS 3. Det är en individuell bedömning som görs för varje enskilt 
förvärv. I de fall bolagsförvärvet i huvudsak endast omfattar fastighet/er och inte 
innefattar väsentliga processer, klassificeras förvärvet som ett tillgångsförvärv. 

När förvärv av dotterföretag innebär förvärv av nettotillgångar som inte utgör 
rörelse fördelas anskaffningskostnaden på de enskilda identifierbara tillgångarna 
och skulderna baserat på deras verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Transak
tionskostnader läggs till anskaffningsvärdet för förvärvade nettotillgångar. Hittills
varande förvärv har bedömts utgöra tillgångsförvärv. 

Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförligt till fastighets
förvärvet. Eventuell rabatt för ej skattemässigt avdragsgillt anskaffningsvärde 
minskar istället fastighetens anskaffningsvärde. 

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en transaktion 
inom eget kapital, det vill säga mellan moderbolagets ägare (inom balanserade 
vinstmedel) och innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer inte 
goodwill i dessa transaktioner. Förändringen av innehav utan bestämmande infly
tande baseras på dess proportionella andel av nettotillgångar.

Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande
Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande, där bestämmande infly
tande kvarstår, redovisas som en transaktion inom eget kapital, det vill säga mel
lan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande. Skillnaden 
mellan erhållen likvid och innehav utan bestämmande inflytandes proportionella 
andel av förvärvade nettotillgångar redovisas under balanserade vinstmedel.

Intresseföretag
Intresseföretag är företag över vilka koncernen har ett betydande, men inte  
ett bestämmande, inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, 
vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från  
och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar  
i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen.

Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna 
i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens eget 
kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden 
på koncernmässiga över och undervärden. I årets resultat i koncernen redovisas 
som ”Resultat från andelar i intresseföretag” koncernens andel i intresseföreta
gens resultat justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar och upplös
ningar av förvärvade över respektive undervärden. Dessa resultatandelar mins
kade med erhållna utdelningar från intresseföretagen utgör den huvudsakliga  
förändringen av det redovisade värdet på andelar i intresseföretag. Koncernens 
andel av övrigt totalresultat i intresseföretagen redovisas på en separat rad i kon
cernens övrigt totalresultat.

Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet och 
ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets identifier
bara tillgångar och skulder redovisas enligt samma principer som vid förvärv av 
dotterföretag.

Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga 
till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer 
inkluderas i anskaffningsvärdet. När koncernens andel av redovisade förluster  
i intresseföretaget överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen 
reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker även mot lång
fristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska inne
börd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta 
förluster redovisas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att täcka 
förluster uppkomna i intresseföretaget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till 
den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresse företag  
elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. 
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men 
endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

INTÄKTER
Redovisning av intäkter över tid
Projektintäkter vid projektutveckling av bostäder redovisas över tid, det vill säga 
med tillämpning av successiv vinstavräkning. Det innebär att uppdragsinkom
sterna och uppdragsutgifterna redovisas efter uppdragets upparbetningsgrad 
och försäljningsgrad. Enligt metoden matchas uppdragsinkomsterna mot upp
dragsutgifterna på basis av det arbete som utförts till och med rapportperiodens 
slut vilket ger en direkt koppling mellan den ekonomiska rapporteringen och den 
verksamhet som bedrivits under perioden. Graden av upparbetning bestäms i 
huvudsak på basis av nedlagda projektkostnader i förhållande till de beräknade 
totala projektkostnaderna. Med försäljning avses sålda bostäder i form av bindande 
kontrakt med slutkund, för bostadsrättsföreningar avses förhandsavtalet. Försälj
ningsgraden avspeglar koncernens åtagande att inom viss tid från slutbesiktning 
från föreningen förvärva de bostäder som inte upplåtits med bostadsrätt. Tobin 
Properties projekt avseende exploateringsfastigheter genomförs huvudsakligen i 
form av att Tobin Properties överlåter en fastighet till, och ingår ett entrepre
nadavtal med, en bostadsrättsförening som beställare. 

Omvärderingar (prognosändringar) av projektens förväntade slutresultat 
medför korrigering av tidigare redovisat resultat i berörda projekt. Sådana korri
geringar ingår i periodens redovisade resultat. Bedömda förluster belastar i sin 
helhet direkt periodens resultat. Intäktsredovisningen enligt successiv vinstavräk
ning tillämpas redan i projektets inledningsskede om tillförlitlig bedömning kan 
göras och pågår enligt samma villkor till dess att projektet avslutas.

Hyresintäkter
Hyresintäkter utgörs av debiterade kallhyror och ersättning för fastighetsskatt, 
mediaförbrukning, renhållning, försäkringar, löpande underhåll samt övriga faktu
rerade kostnader som hör till fastigheten med eventuellt hyrestillägg för hyres
gästanpassningar. Hyresintäkterna redovisas i den period (periodisering) som de 
är hänförliga till, vilket framgår av hyreskontrakten.

Resultat från andelar i koncernbolag
Försäljningar av andelar i dotterbolag som inte är hänförliga till projektutveckling 
redovisas vid vinst under posten Övriga rörelseintäkter. Förluster redovisas 
under posten Övriga rörelsekostnader.

NOT 1 FORTS.
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NOT 1 FORTS.

Försäkringsintäkter
Vid driftsstopp, skador och liknande som helt eller delvis täcks av Koncernens 
försäkringsskydd redovisas en beräknad försäkringsersättning när denna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringersättningar redovisas i posten Övriga 
rörelseintäkter.

SEGMENTSREDOVISNING
Tobin Properties redovisar inte flera rörelsesegment enligt IFRS 8, då koncer
nens rapporterbara segment endast bedöms utgöra ett rörelsesegment. Bedöm
ningen baseras på att koncernens ledningsgrupp utgör ”högsta verkställande 
beslutsfattare”. Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver affärs
verksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars rörelse 
regelbundet granskas av koncernens högste verkställande beslutsfattare som 
underlag för beslut om fördelning av resurser till segmentet och bedömning av 
dess resultat samt om vilket det finns fristående finansiell information. Bolagets 
verksamhet utgörs i sin helhet av exploatering och utveckling av fastigheter på 
den svenska marknaden.

Den finansiella rapporteringen utgår från en koncerngemensam funktionell 
organisations och ledningsstruktur. Se not 4 för mer information.

LEASING
Ett operativt leasingavtal innebär att de ekonomiska risker och fördelar som för
knippas med ägandet av ett objekt kvarstår hos leasegivaren. Kostnader för ope
rationella leasingavtal redovisas i årets resultat linjärt över leasingperioden. För
måner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i årets resultat 
som en minskning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla 
avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Tobin Properties är lease
givare avseende hyreskontrakt. De avtal där Tobin Properties är leasetagare 
avser främst kontorshyra. 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på fordringar. Finansiella kostnader 
består främst av räntekostnader på lån och andra skulder.

Finansiella fordringar och finansiella skulder värderas till upplupet anskaff
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta 
som diskonterar de uppskattade framtida in och utbetalningarna under ett finan
siellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens 
redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller 
erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader 
och alla andra över och underkurser.

SKATTER
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redo
visas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt total
resultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt total
resultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidi
gare perioder. Den aktuella skatten har beräknats efter den gällande skattesat
sen 22,0 procent. Vid beräkning av uppskjuten skatt har beaktande skett av för
ändrad skattesats som gäller från och med 2019.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt  
i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. Temporära skillnader beaktas inte för skillnad som uppkommit vid 
första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid 
tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig 
resultat som vid så kallade tillgångsförvärv. Vidare beaktas inte heller temporära 
skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli återförda 
inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur 
underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och 
underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer 
att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte 
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

När förvärv sker av andelar i dotterföretag utgör förvärvet antingen ett för
värv av rörelse eller förvärv av tillgångar. Vid rörelseförvärv redovisas uppskjuten 
skatt till nominellt gällande skattesats utan diskontering enligt principerna ovan. 
Vid tillgångsförvärv redovisas ingen separat uppskjuten skatt vid anskaffningstid
punkten utan tillgången redovisas till ett anskaffningsvärde motsvarande  

till gångens verkliga värde efter avdrag för eventuell rabatt för skattemässigt  
ej avdragsgillt anskaffningsvärde. 

Efter förvärvstidpunkten för tillgångsförvärv redovisas uppskjuten skatt 
endast på förändringar av redovisat värde och förändringar av skattemässigt 
värde som uppkommer efter förvärvstidpunkten.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar består av utgifter för införande av nya system och pro
cesser. Tillgångarna är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. Tillkommande utgifter läggs till anskaffnings
värdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna som överstiger  
den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Värdet på immateriella 
tillgångar testas årligen, eller vid indikation på värdenedgång, för att identifiera 
eventuellt nedskrivningsbehov.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Beräknade nyttjandeperioder:
– immateriella tillgångar  5 år
Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid 
varje års slut.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ägda tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaff
ningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att 
bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaff
ningen. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur rapport 
över finansiell ställning vid utrangering eller avyttringb eller när inga framtida eko
nomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. 
Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång 
utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde 
med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som 
övrig rörelseintäkt/kostnad.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att 
de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att 
komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de  
uppkommer.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Beräknade nyttjandeperioder:
– inventarier 5 år
Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid 
varje års slut.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång 
i ett företag och en finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat före
tag. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångs
sidan likvida medel, kundfordringar, långfristiga fordringar, övriga fordringar samt 
fordringar hos intresseföretag. På skuldsidan återfinns räntebärande skulder, leve
rantörsskulder, övriga skulder, skulder till moderföretag samt skulder till intresse
företag. Redovisningen beror på hur de finansiella instrumenten har klassificerats.

Redovisning i och borttagande
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget 
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar och hyresford
ringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats och företagets rätt till 
ersättning är ovillkorlig. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig 
skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörs
skulder tas upp när faktura mottagits.

En finansiell tillgång och finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobe
lopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen 
samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. En finansiell tillgång tas bort 
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från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när bola
get förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. 
En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 
eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Vid varje 
rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer på att en 
finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning.

Vinster och förluster från borttagande ur balansräkning samt modifiering 
redovisas i resultatet.

Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar
Klassificeringen av finansiella tillgångar som är finansiella instrument baseras på 
koncernens affärsmodell för förvaltning av tillgången och karaktären på tillgång
ens avtalsenliga kassaflöden.
Instrumenten klassificeras till;
– upplupet anskaffningsvärde,
– verkligt värde via övrigt totalresultat, eller
– verkligt värde via resultatet. 
Koncernens finansiella tillgångar klassificeras till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde värderas 
initialt till verkligt värde med tillägg av transaktionskostnader. Kundfordringar och 
hyresfordringar redovisas initialt till det fakturerade värdet. Efter första redovis
ningstillfället värderas tillgångarna enligt effektivräntemetoden. Tillgångar klassifi
cerade till upplupet anskaffningsvärde innehas enligt affärsmodellen att inkassera 
avtalsenliga kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på 
det utestående kapitalbeloppet. Tillgångarna omfattas av en förlustreservering 
för förväntade kreditförluster.

Klassificering och värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella skul
der redovisade till upplupet anskaffningsvärde värderas initialt till verkligt värde 
inklusive transaktionskostnader. Efter det första redovisningstillfället värderas de 
till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernens finansiella tillgångar omfattas av nedskrivning för förväntade kredit
förluster. Nedskrivning för kreditförluster enligt IFRS 9 är framåtblickande och 
en förlustreservering görs när det finns en exponering för kreditrisk, vanligtvis  
vid första redovisningstillfället. Förväntade kreditförluster återspeglar nuvärdet 
av alla underskott i kassaflöden hänförliga till fallissemang antingen för de näst
kommande 12 månaderna eller för den förväntade återstående löptiden för det 
finansiella instrumentet, beroende på tillgångsslag och på kreditförsämring sedan 
första redovisningstillfället. Förväntade kreditförluster återspeglar ett objektivt, 
sannolikhetsvägt utfall som beaktar flertalet scenarier baserade på rimliga och 
verifierbara prognoser.

Den förenklade modellen tillämpas för kundfordringar, hyresfordringar, övriga 
fordringar och avtalstillgångar. En förlustreserv redovisas, i den förenklade 
modellen, för fordrans eller tillgångens förväntade återstående löptid. 

Värderingen av förväntade kreditförluster baseras på olika metoder. Metoden 
för kundfordringar, hyresfordringar, övriga fordringar och avtalstillgångar baseras 
på historiska kundförluster kombinerat med framåtblickande faktorer. 

De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen till upplupet anskaff
ningsvärde, det vill säga netto av bruttovärde och förlustreserv. Förändringar av 
förlustreserven redovisas i resultaträkningen.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavan
den hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar 
med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader. Likvida 
medel omfattas av kraven på förlustreservering för förväntade kreditförluster.

Jämförelseåret enligt IAS 39
Finansiella instrument redovisas enligt IAS 39 i jämförelseåret 2017. IAS 39 
hade andra klassificeringskategorier än IFRS 9. Klassificeringskategorierna enligt 
IAS 39 medförde ändå motsvarande redovisning till upplupet anskaffningsvärde. 

Vidare hade IAS 39 en annan metod för reservering för kreditförluster, som 
innebar att reservering skedde vid en konstaterad kredithändelse, till skillnad 
från metoden i IFRS 9 där reservering sker för förväntade kreditförluster. I övrigt 
föreligger för koncernen inte några skillnader mellan standarderna. Koncernen 
har inte haft några väsentliga effekter vid övergången från IAS 39 till IFRS 9.

NEDSKRIVNINGAR
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje rapporttillfälle för att avgöra 
om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende ned
skrivningar av materiella anläggningstillgångar och andelar i dotterföretag. Finan
siella tillgångar nedskrivningsprövas enligt IFRS 9.

Nedskrivning av materiella tillgångar
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinnings
värde enligt nedan. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassa
flöden till en enskild tillgång, och dess verkliga värde minus försäljningskostnader 
inte kan användas, grupperas tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov till 
den lägsta nivå där det går att tillgången.

Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde reverseras 
om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger 
och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen 
av återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgång
ens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som 
skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen ned
skrivning gjorts.

UTBETALNING AV KAPITAL TILL ÄGARNA
Utdelningar 
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.

Preferensaktier
Preferensaktier redovisas som eget kapital när villkoren ger att det inte finns en 
oåterkallelig skyldighet för Tobin Properties att återbetala med kontanter. Emit
terade preferensaktier kan inte lösas in på innehavarens begäran och medför inte 
heller någon kontraktuell skyldighet för bolaget att betala utdelning. Utdelning på 
preferensaktierna betalas endast efter beslut av bolagsstämman. Preferensakti
erna har därför klassificerats som eget kapital.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt 
till moderbolagets ägare med avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier 
och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräk
ningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genom
snittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella  
stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från konvertibla skuldebrev 
och optioner utgivna till anställda. Utspädning från optioner påverkar antalet 
aktier och uppstår endast när lösenkursen är lägre än börskursen. Utspädningen 
är större ju större skillnaden är mellan lösenkursen och börskursen. Lösenkursen 
justeras genom ett tillägg för värdet av framtida tjänster kopplade till de eget 
kapitalreglerade personaloptionsprogram som redovisas som aktierelaterade 
ersättningar enligt IFRS 2. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas 
som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels och 
bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förplik
telse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda 
och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Pensioner klassificeras som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Som  
avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förplik
telse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. Tobin Properties 
har en premiebaserad lösning varför bolagets pensioner är att betrakta som 
avgifts bestämda. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda pensions
planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår. 

Ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader, semester och 
betald sjukfrånvaro redovisas i takt med att de anställda utför tjänster.

NOT 1 FORTS.
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AVSÄTTNINGAR
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betal
ningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning 
redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller informell förplik
telse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av 
ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en till
förlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med det belopp 
som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga 
förpliktelsen på balansdagen. En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de 
förväntade fördelarna som koncernen väntas erhålla från ett kontrakt är lägre än 
de oundvikliga kostnaderna att uppfylla förpliktelserna enligt kontraktet.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör 
från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera 
osäkra framtida händelser utom koncernens kontroll eller när det finns ett åtag
ande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är tro
ligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller inte kan beräknas med till
räcklig tillförlitlighet.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter utgörs av fastigheter, obebyggda eller bebyggda 
avsedda för framtida produktion av bostadsrätter. Fastigheterna är ej avsedda 
för långsiktigt innehav. Exploateringsfastigheterna redovisas i enlighet med IAS 2 
Varulager, vilket innebär en värdering till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet (uppskattat försäljningspris efter avdrag för uppskattade 
kostnader för färdigställande). Fastighetsförvärv sker antingen som direkt förvärv 
av en eller flera enskilda fastigheter eller som förvärv av aktier i ett fastighets
ägande bolag. Exploateringsfastigheter anskaffade genom direkt förvärv redo
visas normalt som tillgång under den redovisningsperiod då bindande avtal om 
förvärv ingås om inte omständigheter i avtalets lydelse påverkar vald redovis
ningsperiod. Vid förvärv av aktier i ett fastighetsägande bolag redovisas tillgången 
normalt i den period då tillträde till aktierna sker. Produktionskostnader för 
exploateringsfastigheter innehåller direkta kostnader samt skälig andel av indi
rekta kostnader.

Projektfastigheter
Fastigheter under pågående produktion till bostadsrätter rubriceras som projekt
fastigheter. Dessa redovisas i enlighet med IAS 2 Varulager vilket innebär en  
värdering till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Fastig
hetsförvärv sker antingen som direkt förvärv av en eller flera enskilda fastigheter 
eller som förvärv av aktier i ett fastighetsägande bolag. Projektfastigheter anskaf
fade genom direkt förvärv redovisas normalt som tillgång under den redovis
ningsperiod då bindande avtal om förvärv ingås om inte omständigheter i avtalets 
lydelse påverkar vald redovisningsperiod. 

Vid förvärv av aktier i ett fastighetsägande bolag redovisas tillgången normalt  
i den period då tillträde till aktierna sker. Produktionskostnader för projektfastig
heter innehåller direkta kostnader samt skälig andel av indirekta kostnader.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för juridisk person. Även av Rådet för finansiell rapporterings utta
landen gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU god
kända IFRS och uttalanden så långt denna är möljigt inom ramen för årsredovis
ningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras i förhållande 
till att IFRS tillämpas konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moder
bolagets finansiella rapporter. Skillnaderna mellan koncernens och moderbola
gets redovisningsprinciper framgår nedan. 

Klassificering och uppställningsformer
Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt årsredo
visningslagens scheman, medan rapporten över förändringar i eget kapital och 
kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter res
pektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter 
som gör sig gällande i moderbolagets resultat och balansräkningar utgörs främst 
av redovisning av finansiella intäkter och kostnader samt eget kapital.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemeto
den. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för 
innehav i dotterföretag.

Finansiella instrument 
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning tillämpas inte 
reglerna om finansiella instrument enligt IFRS 9 i moderföretaget som juridisk 
person, utan moderföretaget tillämpar i enlighet med ÅRL anskaffningsvärdeme
toden. I moderföretaget värderas därmed finansiella anläggningstillgångar till 
anskaffningsvärde och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets prin
cip, med tillämpning av nedskrivning för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 
avseende tillgångar som är skuldinstrument. För övriga finansiella tillgångar base
ras nedskrivning på marknadsvärden. 

Finansiella garantier
Moderföretaget tillämpar undantaget att inte värdera finansiella garantiavtal till 
förmån för dotter och intresseföretag samt joint ventures i enlighet med reglerna 
i IFRS 9, utan tillämpar istället principerna för värdering enligt IAS 37 Avsättningar, 
eventualförpliktelser och eventualtillgångar.

Skatter
I moderbolaget redovisas i balansräkningen obeskattade reserver utan uppdel
ning på eget kapital och uppskjuten skatteskuld, till skillnad från koncernredovis
ningen. I resultaträkningen görs i moderbolaget på motsvarande sätt ingen fördel
ning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition hos både hos givare och mot
tagare, oavsett om koncernbidraget är lämnat eller erhållet. Erhållna eller läm
nade koncernbidrag påverkar företagets aktuella skatt.

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott som lämnas redovisas som en ökning av det redovisade värdet 
av aktierna/andelarna. Erhållen återbetalning av aktieägartillskott redovisas som 
en minskning av aktiernas/andelarnas redovisade värde. 

Omklassificeringar och korrigeringar
Omklassificeringar och vissa mindre korrigeringar har genomförts avseende jäm
förelsetalen i moderbolagets räkningar och vissa noter, i syfte att uppnå en bättre 
jämförelse mellan åren.

NOT 1 FORTS.
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2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR  
OCH BEDÖMNINGAR

Upprättande av bokslut och tillämpning av olika redovisningsstandarder baseras 
ofta på koncernledningens bedömningar eller på antaganden och uppskattningar 
som anses vara rimliga under rådande förhållanden. Dessa antaganden och upp
skattningar grundar sig oftast på historisk erfarenhet men även på andra faktorer, 
inklusive förväntningar på framtida händelser. Med andra antaganden och upp
skattningar kan resultatet bli ett annat och det verkliga utfallet kan avvika från det 
uppskattade. Antaganden och uppskattningar ses över regelbundet och eventu
ella ändringar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
den perioden, eller i den period ändringen görs samt framtida perioder om änd
ringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Koncernens bedöm
ningar vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella 
rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i 
påföljande räkenskapsårs finansiella rapporter avser i huvudsak följande områden: 

INTÄKTSREDOVISNING ÖVER TID VID BOSTADSPROJEKT
Utvecklingen av bostadsrätter sker huvudsakligen i en fristående bostadsrätts
förening och resultatet redovisas successivt fr o m den dag bindande avtal om 
uppförande av bostadsrätter har ingåtts och bostadsrättsföreningen har förvär
vat fastigheten. Resultatet från ett projekt baseras på färdigställandegrad och  
försäljningsgrad. Färdigställandegraden fastställs utifrån nedlagda kostnader i 
förhållande till totalt beräknade projektkostnader som dels baseras på faktiska 
kostnader och överenskommelser men också utifrån erfarenheter av liknande 
projekt. Omvärderingar av projektens förväntade slutresultat medför korrigering 
av tidigare upparbetat resultat i berörda projekt. Denna prognosändring ingår i 
det redovisade resultatet. . 

VÄRDERING AV PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSFASTIGHETER
Projekt och exploateringsfastigheter redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försälj
ningsvärdet i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader 
för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. Bedömning av netto
försäljningsvärdet baseras på en rad antaganden, till exempel försäljningspriser, 
produktionskostnader, markpriser, hyresnivåer, avkastningskrav samt möjliga  
tidpunkter för produktionsstart och/eller försäljning. Tobin Properties prövar 
kontinuerligt gjorda antaganden och följer löpande marknadsutvecklingen.  
En förändring i gjorda bedömningar kan leda till nedskrivningsbehov. 

3 INTÄKTERNAS FÖRDELNING

TSEK 2018 2017

Koncernen

Nettoomsättning:

Tjänsteuppdrag 22 047 24 468

Resultat vid försäljning av aktier och andelar   
(successiv vinstavräkning) 104 551 44 690

Hyresintäkter 13 894 11 970

Övriga intäkter 9 –

140 501 81 128

Moderbolaget

Nettoomsättning:

Tjänsteuppdrag 3 560 8 133

Övriga intäkter 13 21

3 573 8 154

Moderbolagets intäkter från andra koncernföretag utgjorde 30% (12%) av bola
gets totala intäkter.

4 RÖRELSESEGMENT

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på vilka delar av 
verksamheten företagets högste verkställande beslutsfattare följer upp, så kallad 
”management approach” eller företagsledningsperspektiv.

Koncernledningens bedömning är att Tobin Properties har ett rörelsesegment; 
Projektutveckling. Denna bedömning baseras på den rapportering koncernled
ningen inhämtar för att följa och analysera verksamheten samt den information 
som inhämtas för att fatta strategiska beslut.

5 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER  
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES 
 ERSÄTTNINGAR

Kostnader för ersättningar till anställda

TSEK 2018 2017

Koncernen

Löner och ersättningar m m 21 020 24 163

Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer (se vidare not 22) 3 959 3 367

Sociala avgifter 7 730 8 242

Koncernen totalt 32 709 35 772

Medelantalet anställda

TSEK 2018
varav  

män, % 2017
varav  

män, %

Moderbolaget

Sverige 16 36 17 30

Totalt moderbolaget 16 36 17 30

Dotterföretag

Sverige 10 57 14 49

Totalt i dotterföretag 10 57 14 49

Koncernen totalt 26 39 31 39

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

TSEK 2018 2017

Moderbolaget

Löner och ersättningar 12 609 14 651

Sociala kostnader 4 387 7 228

(varav pensionskostnad) (2 221) (2 168)

Moderbolaget totalt 16 996 21 879

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt pensions-
förpliktelser för ledande befattningshavare i koncernen

2018 2017

TSEK

Ledande 
befattnings havare  

(7 personer) 

Ledande 
befattnings havare  

(8 personer) 

Koncernen

Löner och andra ersättningar 7 684 7 934

(varav tantiem och dylikt) (459) (732)

Pensionskostnader 1 934 1 977

Koncernen totalt 9 618 9 911

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattnings-
havare och övriga anställda samt sociala kostnader i moderbolaget

2018 2017

TSEK

Ledande 
befattnings-

havare  
(4 personer) 

Övriga 
anställda

Ledande 
befattnings-

havare  
(6 personer) 

Övriga 
anställda

Moderbolaget

Löner och andra  
ersättningar 4 317 8 292 9 096 12 783

(varav tantiem och dylikt) (258) (133) (361) (–)

Moderbolaget totalt 4 317 8 292 9 096 12 783

Avgångsvederlag har under året utgått till avgående vd om 379 KSEK. Inga övriga 
avtal om avgångsvederlag existerar.
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NOT 5 FORTS.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare

Moderbolaget 2018, TSEK
Grundlön/  

styrelse arvode
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions- 

kostnad Summa

Styrelsens ordförande, (Patrik Essehorn)

Ersättning från moderbolaget 200 – – – 200

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Styrelseledamot (Johan Varland)

Ersättning från moderbolaget 435 – 36 228 699

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Styrelseledamot (Peder Johnsson)

Ersättning från moderbolaget 100 – – – 100

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Styrelseledamot (Rutger Arnhult)

Ersättning från moderbolaget 100 – – – 100

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Styrelseledamot (Mikael Graffman)

Ersättning från moderbolaget 100 – – – 100

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Styrelseledamot (Christina Tillman)

Ersättning från moderbolaget 57 – – – 57

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Styrelseledamot, Verkställande direktör (Erik Karlin)

Ersättning från moderbolaget 1 515 – – 374 1 889

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Styrelseledamot, Verkställande direktör (Patrik Mellgren)

Ersättning från moderbolaget 1 202 – – – 1 202

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Andra ledande befattningshavare (6 personer)

Ersättning från moderbolaget 3 507 258 80 792 4 638

Ersättning från dotterföretag 3 164 201 2 540 3 907

Summa 10 381 459 119 1 934 12 892

Ersättning från moderbolaget 7 216 258 116 1 394 8 985

Ersättning från dotterföretag 3 164 201 2 540 3 907

Moderbolaget 2017, TSEK
Grundlön/  

styrelse arvode
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions- 

kostnad Summa

Styrelsens ordförande, CFO (Johan Varland)

Ersättning från moderbolaget 1 061 88 – 254 1 403

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Styrelseledamot (Peder Johnsson)

Ersättning från moderbolaget – – – – –

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Styrelseledamot (Christina Tillman)

Ersättning från moderbolaget 100 – – – 100

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Styrelseledamot (Mikael Graffman)

Ersättning från moderbolaget – – – – –

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Styrelseledamot, verkställande direktör (Erik Karlin)

Ersättning från moderbolaget 1 515 125 – 422 2 062

Ersättning från dotterföretag – – – – –

Andra ledande befattningshavare (5 personer) 

Ersättning från moderbolaget 2 685 149 – 902 3 736

Ersättning från dotterföretag 1 842 371 – 400 2 613

Summa 7 203 733 – 1 978 9 914

Ersättning från moderbolaget 5 361 362 – 1 578 7 301

Ersättning från dotterföretag 1 842 371 – 400 2 613
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6 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING  
TILL  REVISORER

TSEK 2018 2017

Koncernen

Grant Thornton Sweden AB

Revisionsuppdrag 1 530 846

Övriga uppdrag 620 699

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 500 –

PwC Sverige AB

Revisionsuppdrag 21 –

KPMG AB

Övriga uppdrag 110 –

Summa 2 781 1 545

Moderbolaget

Grant Thornton Sweden AB

Revisionsuppdrag 596 537

Övriga uppdrag 558 424

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 500 –

Summa 1 654 961

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års och koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt 
revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. 
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktt agelser vid 
sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsupp gifter. Allt annat 
är övriga uppdrag.

7 FINANSNETTO

Koncernen, TSEK 2018 2017

Ränteintäkter 32 809 34 468

Ränteintäkter intresseföretag 523 –

Övriga finansiella intäkter 9 1 996

Finansiella intäkter 33 341 36 464

Räntekostnader –52 129 –56 441

Övriga finansiella kostnader –8 916 –3 393

Finansiella kostnader –61 045 –59 834

Finansnetto –27 704 –23 370

Samtliga ränteintäkter och räntekostnader i koncernen är hänförliga till poster 
som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är  anläggnings tillgångar

Koncernen, TSEK 2018 2017

Nettoförlust vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas – –981

Nedskrivning av långfristig fordran –3 536 –

Summa –3 536 –981

Moderbolaget, TSEK 2018 2017

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter, koncernföretag 27 337 13 975

Ränteintäkter, övriga 11 761 6 315

Summa 39 098 20 290

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, koncernföretag –5 631 –294

Räntekostnader, övriga –52 266 –75 446

Summa –57 897 –75 740

Samtliga ränteintäkter och räntekostnader i moderbolaget är hänförliga till poster 
som redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Moderbolaget, TSEK 2018 2017

Resultat från andelar i koncernföretag

Nedskrivningar –45 117 –

Summa –45 117 –

Resultat från andelar i intresseföretag

Realisationsresultat vid avyttring av andelar 2 200 –

Summa 2 200 –

8 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolaget, TSEK 2018 2017

Erhållna koncernbidrag 20 404 12 923

Summa 20 404 12 923

9 SKATTER

Redovisat i rapporten över resultat och övrigt totalresultat/rapport  
över resultat

Koncernen, TSEK 2018 2017

Aktuell skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)

Årets skattekostnad –776 –2 351

Justering av skatt hänförlig till tidigare år – –

–776 –2 351

Uppskjuten skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader –180 12

–180 12

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen –956 –2 339

Moderbolaget, TSEK 2018 2017

Aktuell skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)

Årets skattekostnad – –

– –

Uppskjuten skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader – –

– –

Totalt redovisad skattekostnad i moderbolaget – –

Avstämning av effektiv skatt

Koncernen, TSEK % 2018 % 2017

Resultat före skatt –54 497 30 379

Skatt enligt gällande skattesats för  
moderbolaget 22,0 11 989 22,0 –6 683

Ej avdragsgilla kostnader –35,9 –19 580 29,8 –9 043

Ej skattepliktiga intäkter 44,6 24 326 –41,9 12 714

Resultat från andelar i intresseföretag 5,7 3 093 –44,8 13 598

Ökning av underskottsavdrag utan mot
svarande aktivering av uppskjuten skatt –38,1 –20 784 44,5 –13 530

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade 
underskottsavdrag 0,0 – –2,0 605

Redovisad effektiv skatt –1,8 –956 7,7 –2 339

Moderbolaget, TSEK % 2018 % 2017

Resultat före skatt –103 018 –77 396

Skatt enligt gällande skattesats  
för moderbolaget 22,0 22 664 22,0 17 027

Ej avdragsgilla kostnader –10,2 –10 529 –8,6 –6 673

Ej skattepliktiga intäkter 3,5 3 642 0,0 –

Ökning av underskottsavdrag utan mot
svarande aktivering av uppskjuten skatt –15,3 –15 777 –13,4 –10 354

Redovisad effektiv skatt 0,0 0 0,0 0
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Ej redovisade uppskjutna skattefordringar
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka 
uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i rapporten över finansiell ställning:

TSEK 2018 2017

Koncernen

Skattemässiga underskott 196 893 102 419

196 893 102 419

Moderbolaget

Skattemässiga underskott 170 500 85 196

170 500 85 196

Varken de skattemässiga underskottsavdragen eller de avdragsgilla temporära 
skillnaderna förfaller enligt rådande skatteregler. Uppskjutna skattefordringar har 
inte redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer 
att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag 

Koncernen, TSEK
Balans per  
1 jan 2018

Redovisat i 
årets resultat

Poster  
i samband  

med förvärv
Balans per  

31 dec 2018

Periodiseringsfonder 1 227 180 – 1 407

1 227 180 – 1 407

TSEK
Balans per  
1 jan 2017

Redovisat i 
årets resultat

Poster  
i samband  

med förvärv
Balans per  

31 dec 2017

Periodiseringsfonder 861 –12 378 1 227

861 –12 378 1 227

NOT 9 FORTS.

10 RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie Före och efter 
 utspädning

TSEK 2018 2017

Resultat per aktie –2,23 1,16

De belopp som använts i täljare och nämnare redovisas nedan.

Resultat per aktie före och efter utspädning
Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare,  
före och efter utspädning

TSEK 2018 2017

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare –55 397 23 561

Utdelning på preferensaktier –11 503 –11 503

Resultat hänförligt till moderbolagets  
stamaktieägare, före och efter utspädning –66 900 12 058

Vägt genomsnittligt antal stamaktier uppgick till 30 039 (10 370) tusen, vilket har 
påverkats av nyemission i oktober 2018. Antalet utestående stamaktier vid årets 
slut var 40 924 (10 370) tusen.

11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen, TSEK
Övriga teknik- och  

kontraktsbaserade tillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 20170101 –

Övriga investeringar 4 038

Utgående balans 2017-12-31 4 038

Ingående balans 20180101 4 038

Övriga investeringar 1 669

Utgående balans 2018-12-31 5 707

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 20170101 –

Utgående balans 2017-12-31 –

Ingående balans 20180101 –

Årets avskrivningar –571

Utgående balans 2018-12-31 –571

Redovisade värden

Per 20170101 –

Per 20171231 4 038

Per 20180101 4 038

Per 20181231 5 136

Moderbolaget, TSEK
Övriga teknik- och 

kontraktsbaserade tillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 20170101 –

Övriga investeringar 4 038

Utgående balans 2017-12-31 4 038

Ingående balans 20180101 4 038

Övriga investeringar 1 669

Utgående balans 2018-12-31 5 707

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 20170101 –

Utgående balans 2017-12-31 –

Ingående balans 20180101 –

Årets avskrivningar –571

Utgående balans 2018-12-31 –571

Redovisade värden

Per 20170101 –

Per 20171231 4 038

Per 20180101 4 038

Per 20181231 5 136
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12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen, TSEK Inventarier, verktyg och installationer

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 januari 2017 433

Förvärv 2 407

Utgående balans 31 december 2017 2 840

Ingående balans 1 januari 2018 2 840

Avyttringar och utrangeringar –293

Utgående balans 31 december 2018 2 547

Avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2017 –234

Årets avskrivningar –294

Utgående balans 31 december 2017 –528

Ingående balans 1 januari 2018 –528

Årets avskrivningar –439

Utgående balans 31 december 2018 –967

Redovisade värden

Per 20170101 199

Per 20171231 2 312

Per 20180101 2 312

Per 20181231 1 580

Moderbolaget, TSEK Inventarier, verktyg och installationer

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 januari 2017 429

Förvärv 122

Utgående balans 31 december 2017 551

Ingående balans 1 januari 2018 551

Utrangering –89

Utgående balans 31 december 2018 462

Avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2017 –230

Årets avskrivningar –84

Utgående balans 31 december 2017 –314

Ingående balans 1 januari 2018 –314

Årets avskrivningar –65

Utrangering 5

Utgående balans 31 december 2018 –374

Redovisade värden

Per 20170101 199

Per 20171231 237

Per 20180101 237

Per 20181231 88

13 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Nedan specificeras uppgifter om de fyra intresseföretag som bedöms vara 
väsentliga i koncernen.

Pardes Holding AB Gladan Holding II AB

Karaktär på  
investeringen

Investeringsverksamhet för 
exploatering av fastighet

Investeringsverksamhet för 
exploatering av fastighet

Säte/Land Stockholm/Sverige Stockholm/Sverige

Ägarandel, % 50 (50) 25 (25)

Fagerö Holding AB Portgås Fastighets AB

Karaktär på  
investeringen

Investeringsverksamhet för  
exploatering av fastighet

Investeringsverksamhet för 
exploatering av fastighet

Säte/Land Stockholm/Sverige Stockholm/Sverige

Ägarandel, % 33 (33) 30 (30)

Nedan specificeras finansiell information i sammandrag enligt IFRS,  justeringar  
till verkligt värde (förvärv) och justeringar till koncernens  redovisningsprinciper.

Pardes Holding AB

TSEK 2018 2017

Nettoomsättning (100%) – –

Resultat (överensstämmer med totalresultat) (100%) –16 942 29 396

Omsättningstillgångar (100%) 3 013 3 170

Anläggningstillgångar (100%) 143 927 144 065

Kortfristiga skulder (100%) –374 –1 532

Långfristiga skulder (100%) –31 571 –13 771

Nettotillgångar (100%) 114 995 131 932

Koncernens andel av nettotillgångar (50%) 57 498 65 966

Redovisat värde på intresseföretag 57 498 65 966

Gladan Holding II AB

TSEK 2018 2017

Nettoomsättning (100%) 2 053 25 599

Resultat (överensstämmer med totalresultat) (100%) –10 495 38 840

Omsättningstillgångar (100%) 103 033 9 344

Anläggningstillgångar (100%) – 793 299

Kortfristiga skulder (100%) –7 790 –14 460

Långfristiga skulder (100%) –451 –643 532

Nettotillgångar (100%) 94 792 144 651

Koncernens andel av nettotillgångar (25%) 23 698 36 163 

Redovisat värde på intresseföretag 23 698 36 163 

Fagerö Holding AB

TSEK 2018 2017

Nettoomsättning (100%) 39 348 18 561

Resultat (överensstämmer med totalresultat) (100%) 57 500 18 561

Omsättningstillgångar (100%) 16 645 2 492

Anläggningstillgångar (100%) 274 327 28 740

Kortfristiga skulder (100%) –2 875 –800

Långfristiga skulder (100%) – –

Nettotillgångar (100%) 288 097 30 432

Koncernens andel av nettotillgångar (33%) 95 072 76 096

Redovisat värde på intresseföretag 95 072 76 096
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Portgås Fastighet AB

TSEK 2018 2017

Nettoomsättning (100%) 17 843 9 931

Resultat (överensstämmer med totalresultat) (100%) 19 222 11 671

Omsättningstillgångar (100%) 9 212 6 967

Anläggningstillgångar (100%) 123 137 105 295

Kortfristiga skulder (100%) –1 951 –1 085

Långfristiga skulder (100%) – –

Nettotillgångar (100%) 130 398 111 177

Koncernens andel av nettotillgångar (30%) 39 119 33 353

Redovisat värde på intresseföretag 39 119 33 353

Nedan specificeras finansiell information i sammandrag för ej väsentliga innehav  
i intresseföretag baserat på de belopp som ingår i koncern redovisningen.

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Redovisat värde 1 523 –477

Koncernens andel av

Resultat 414 12 846

Övrigt totalresultat – –

 Summa totalresultat 414 12 846

14 MODERBOLAGETS ANDELAR  
I INTRESSEFÖRETAG

Intresseföretag

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 128 903 94 612

Inköp 2 900 51 000

Försäljningar –2 750 –

Omklassificeringar – –16 709

Utgående balans 31 december 129 053 128 903

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början –100 –1 430

Omklassificeringar 100 1 330

Årets nedskrivningar – –

Utgående balans 31 december – –100

Redovisat värde 129 053 128 803

Specifikation av moderbolagets direkt ägda innehav av andelar i intresseföretag

Företag, org nr och säte 
TSEK

Antal  
andelar

Röst- och 
kapital- 

andel  
i procent

Redovisat  
värde

2018

Intresseföretag

Pardes Holding AB,  
5568273139, Stockholm 50 000 50 51 000

Fagerö Holding AB,  
5590427521, Stockholm 33 000 33 50 017

Gladan Holding II AB,  
5590649918. Stockholm 25 000 25 27 765

Golfbäcken Holding AB, 5590031869, 
Stockholm 21 500 43 271

129 053

Företag, org nr och säte 
TSEK

Antal  
andelar

Röst- och 
kapital- 

andel  
i procent

Redovisat  
värde

2017

Intresseföretag

Solterrassen i Solsidan AB,  
5568189467, Stockholm 150 30 –

Pardes Holding AB,  
5568273139, Stockholm 50 000 50 51 000

Fagerö Holding AB,  
5590427521, Stockholm 33 000 33 50 017

Gladan Holding II AB,  
5590649918. Stockholm 25 000 25 27 765

Golfbäcken Holding AB,  
5590031869, Stockholm 21 500 43 21

128 803

För mer information om moderbolagets intresseföretag, se not 13.

15 FORDRINGAR PÅ KONCERNFÖRETAG  
OCH INTRESSEFÖRETAG

Fordringar på koncernföretag

Moderbolaget, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 377 179 403 262

Inköp 517 889 329 469

Försäljningar –1 100 –355 552

Utgående balans 31 december 893 968 377 179

Redovisat värde 893 968 377 179

Fordringar på intresseföretag

Moderbolaget, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 11 500 –

Inköp – 11 500

Försäljningar –11 049 –

Utgående balans 31 december 451 11 500

Redovisat värde 451 11 500

16 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR  
OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncernen, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar

Fordringar på intresseföretag 451 14 640

Övrigt 912 090 503 689

Summa långsiktiga fordringar som är anläggningstillgångar 912 541 518 329

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar

Fordringar på intresseföretag 448 1 541

Momsfordran 2 338 2 842

Förskott vid markköp 29 000 28 000

Övrigt 49 104 26 097

Summa övriga fordringar som är  omsättningstillgångar 80 890 58 480

Långfristiga fordringar

Moderbolaget, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 100 314 102 244

Inköp 1 871 314

Försäljningar –73 792 –2 244

Utgående balans 31 december 28 393 100 314

Redovisat värde 28 393 100 314

NOT 13 FORTS.
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17 PROJEKTFASTIGHETER

Koncernen, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Fastigheter under uppförande – 355 451

– 355 451

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 355 451 66 000

Tillgångsförvärv – 355 451

Effekt av dekonsolidering av bostadsrättsföreningar –355 451 –

Försäljningar – –66 000

Utgående balans 31 december – 355 451

18 EXPLOATERINGSFASTIGHETER

Koncernen, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Fastigheter med byggnader 372 683 354 690

372 683 354 690

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 354 690 78 087

Förvärv 305 086 276 051

Årets investeringar i befintliga fastigheter 17 993 552

Försäljningar –305 086 –

Utgående balans 31 december 372 683 354 690

19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Koncernen

Förutbetalda projektkostnader 25 598 42 479

Hyra 746 1 039

Ränteintäkter 54 427 36 648

Övrigt 34 827 784

115 598 80 950

Moderbolaget

Hyra 746 1 039

Övrigt 153 60

899 1 099

20 LIKVIDA MEDEL

Koncernen, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Kassa och banktillgodohavanden 81 453 201 165

Summa enligt rapporten över finansiell ställning 81 453 201 165

Summa enligt rapporten över kassaflöden 81 453 201 165

I likvida medel ingår spärrade medel med 6,6 (138,6) MSEK.

21 EGET KAPITAL

Tusentals aktier 2018 2017

Stamaktier

Emitterade per 1 januari 10 370 10 370

Kontantemission 30 554 –

Emitterade per 31 december – betalda 40 924 10 370

Icke-inlösningsbara preferensaktier

Emitterade per 1 januari 1 000 1 000

Emitterade per 31 december – betalda 1 000 1 000

Per den 31 december 2018 omfattade det registrerade aktiekapitalet  
40 923 830 (10 369 532) stamaktier samt 1 000 242 (1 000 242) preferens
aktier med rätt till kumulativ utdelning. Samtliga aktier har ett kvotvärde på 0,1 kr.

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand 
och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman med en röst per 
aktie. Innehavare av preferensaktier har, med företräde före stamaktierna, rätt  
till halvårsvis utdelning om 7,75 kr vardera med avstämningsdag den 10 juni  
och 10 december. Utdelningen fastställs på årsstämman. Preferensaktier medför 
1/10 röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till Bolagets kvarvarande netto
tillgångar, förutom att preferensaktieägare endast har rätt till kvotvärdet justerat 
med icke utbetald förfallen utdelning.

Utdelning
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit följande utdelning. Utdelningen blir föremål 
för fastställelse på årsstämman den 25 april 2019.

SEK 2018 2017

0,00 kr per stamaktie (0,00 kr) – –

11,50 kr per preferensaktie (11,50 kr) 11 503 11 503

11 503 11 503

Redovisad utdelning per stamaktie, kr 0,00 0,00

Redovisad utdelning per preferensaktie, kr 15,50 11,50

Ej redovisad kumulativ företrädesrätt till  
utdelning per preferensaktie, kr 15,50 11,50

Moderbolaget
Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. 

Fritt eget kapital
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget kapital, det vill 
säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer än  
aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver 
aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som tillförts överkurs
fonden från och med 1 januari 2006 ingår i fritt eget kapital.

Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års balanserade vinstmedel och 
resultat efter avdrag för under året lämnad vinstutdelning.
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Villkor och återbetalningstider
Villkor och återbetalningstider se tabell nedan. Säkerhet för banklånen är utställda med ett belopp av 206 717 (224 717) TSEK i företagets mark och byggnad (se även not 
17 och 18). För obligationslånet har pantsättning skett av moderbolagets samtliga aktier i dotterbolag.

2018

TSEK Valuta Nominell ränta Förfallodatum Nominellt värde Redovisat värde

Obligationslån SEK STIBOR 3M + 9,0% 20190701 500 000 498 803

Obligationslån SEK STIBOR 3M + 6,0% 20210331 300 000 295 977

Banklån 1 SEK 3,00% 20190930 30 888 30 888

Banklån 2 SEK 7,50% 20200630 15 000 15 000

Banklån 3 SEK 8,00% 20210706 8 500 8 500

Skuld till intresseföretag SEK 4,00% 20190331 50 084 50 084

Skuld till Brf SEK 2,50% vid anmodan 14 914 14 914

Skuld till Moderföretag SEK 6,00% 20190515 50 000 50 000

Skuld till Moderföretag SEK 12,00% 20190613 50 000 50 000

Finansiella leasingskulder SEK – – 1 339 1 339

Totala räntebärande skulder 1 020 725 1 015 505

2017

TSEK Valuta Nominell ränta Förfallodatum Nominellt värde Redovisat värde

Obligationslån SEK STIBOR 3M + 9,0% 20190701 500 000 496 443

Obligationslån SEK STIBOR 3M + 6,0% 20210330 300 000 294 375

Banklån 1 SEK 1,06% 20201201 80 038 80 038

Banklån 2 SEK 6,50% 20190930 32 244 32 244

Banklån 3 SEK 6,50% 20200630 15 000 15 000

Banklån 4 SEK 4,95% 20180618 13 837 13 837

Skuld till intresseföretag SEK 4,00% vid anmodan 79 537 79 537

Skuld till Brf SEK 2,50% vid anmodan 14 917 14 917

Finansiella leasingskulder SEK – – 1 839 1 839

Totala räntebärande skulder 1 037 412 1 028 230

23 PENSIONER

Allmän beskrivning av pensionsplanerna
Det finns två olika typer av tjänstepension, förmånsbestämd och avgiftsbestämd. 
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets för
pliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. Koncernen 
innehar inga förmånsbestämda pensionsplaner utan samtliga är avgiftsbestämda.

22 RÄNTEBÄRANDE SKULDER

I det följande framgår information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder.  
För mer information om företagets  exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 26.

Koncernen, TSEK 2018 2017

Långfristiga skulder

Banklån 54 388 141 119

Emitterade värdepapper 295 977 790 818

Skuld till Brf 14 914 14 917

Finansiella leasingskulder 1 339 1 839

366 618 948 693

Koncernen, TSEK 2018 2017

Kortfristiga skulder

Emitterade värdepapper 498 803 –

Checkräkningskredit – –

Skulder till moderföretag 100 000 –

Skuld till intresseföretag 50 084 79 537

648 887 79 537
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24 ÖVRIGA SKULDER

Koncernen, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Övriga långfristiga skulder

Övriga skulder – 14 614

– 14 614

Övriga kortfristiga skulder

Skulder till bostadsrättsförening – 2 968

Personalrelaterade skulder 538 872

Kortfristigt lån – 25 000

Övriga skulder 1 363 896

1 901 29 736

Moderbolaget, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Övriga kortfristiga skulder

Personalrelaterade skulder 333 441

Kortfristigt lån – 25 000

Övriga skulder 323 62

656 25 503

25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH   
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Koncernen

Personalrelaterade kostnader 1 960 4 867

Upplupna räntekostnader 15 961 12 957

Övriga upplupna kostnader 11 745 1 473

29 666 19 297

Moderbolaget

Personalrelaterade kostnader 1 242 2 891

Upplupna räntekostnader 11 625 11 550

Övriga upplupna kostnader 14 150 456

27 017 14 897

26 FINANSIELL RISKHANTERING OCH  FINANSIELLA INSTRUMENT

Finanspolicy och finansiell riskhantering
Koncernens exponering för finansiella risker har utformats av styrelsen och hante
ras löpande av vd och CFO. De finansiella risker som bedömts som mest väsent
liga för koncernen är likviditets och finansieringsrisk, ränterisk samt kreditrisk. 

Likviditets- och finansieringsrisk 
Likviditets och finansieringsrisk är risken för att koncernen inte har tillgång till 
finansiering för att klara sina kontraktuella förpliktelser, eller att detta endast kan 
göras till väsentligt förhöjd kostnad. 

Per den 31 december 2018 uppgick koncernens långfristiga räntebärande 
skulder till 367 (949) MSEK. Därtill fanns kortfristiga räntebärande skulder om 
649 (80) MSEK samt utnyttjad checkräkningskredit uppgående till 0 (0) MSEK. 
Per balansdagen fanns tillgängligt kreditutrymme i form av outnyttjad checkräk
ningskredit uppgående till 8 (8) MSEK. 

Tobin Properties har ett obligationslån om 500 MSEK, som löper med en ränta 
om STIBOR 3M med påslag för en marginal om 9 procent och förfaller den 1 juli 
2019. Obligationen är noterad på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. 

Tobin Properties dotterbolag Mariefjärd AB har ett säkerställt obligationslån 
om 300 MSEK, som löper med en ränta om STIBOR 3 mån + en marginal om 6 
procent och förfaller den 30 mars 2021

Finansiella tillgångar/skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Koncernen, TSEK 2018 2017

Tillgångar

Finansiella tillångar – –

Övriga långfristiga fordringar 912 090 503 689

Kundfordringar 25 959 13 471

Övriga fordringar 80 442 154 070

Likvida medel 81 453 201 165

Summa 1 099 944 872 395

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 366 618 948 693

Derivat – –

Kortfristiga räntebärande skulder 648 887 79 537

Leverantörsskulder 7 864 18 563

Övriga skulder 1 901 67 382

Summa 1 025 270 1 114 175

Tabellen nedan visar förfallostrukturen för koncernens finansiella skulder som 
fanns utestående per balansdagen. För varje period visas förfall av kapitalbelopp 
samt betalning av ränta. För skulder som löper med rörlig ränta har de framtida 
räntebetalningarna uppskattats utifrån den rörliga spotränta som förelåg på 
balansdagen.

Kapitalbindnigsstruktur

Förfalloår Kreditavtal, TSEK Utnyttjat, MSEK Andel, %

2019 656 887 648 887 64

2020 – – 0

2021 366 618 366 618 36

Summa 1 023 505 1 015 505 100

Likvidflöden

År Förfall krediter 1) Ränta krediter 2) Totalt

2019 648 887 66 374 715 261

2020 – 19 615 19 615

2021 366 618 18 340 384 958

Summa 1 015 505 104 329 1 119 834

Ränterisk utgörs av risken att en förändring av marknadsräntor får en negativ 
påverkan påverkan på resultatet. Av koncernens räntebärande skulder
löpte per balansdagen 800 (800) MSEK med rörlig ränta (3M STIBOR).

Förändrade marknadsräntor påverkar därför koncernens räntekostnader  
hänförliga till skulderna till kreditinsitut. Se not 22.

En samtidig ökning av samtliga relevanta marknadsräntor med 100 ränte
punkter skulle öka koncernens årliga räntekostnader (före skatt) med 8 (8) 
MSEK, beräknat utifrån skuldernas storlek per balansdagen.

Ränteförfallostruktur

Förfalloår Ränteförfall, MSEK Andel, %

Rörligt 1 015 505 100

Summa 1 015 505 100
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Kreditrisk
Koncernen har en endast en mycket begränsad exponering för kreditrisk i kund 
och hyresfordringar då dessa fordringar per balansdagen endast uppgick till 26,0 
(13,5) MSEK. Historiskt sett har koncernen inte haft några betydande kreditför
luster relaterade till kund och hyresfordringar. Koncernen hade per balansdagen 
inga förfallna kund eller hyresfordringar som uppgick till materiella belopp. 

Koncern är även exponerad för kreditrisk genom fordringar på intresseföretag 
om 0,5 (14,6) MSEK. Risken för kreditförluster på dessa fordringar bedöms som 
låg då bolaget har god insyn i intresseföretagens finansiella kapacitet och bedömer 
den som mycket god.

Risken för kreditförluster kopplat till likvida medel bedöms som mycket låg då 
likvida medel per den 31 december 2018 uppgår till 81,5 (201,2) MSEK och 

endast består av banktillgodohavanden i svenska affärsbanker. Redovisat och 
verkligt värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder per värderingskate
gori Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder anses vara 
rimliga uppskattningar av det verkliga värdet för varje klass av finansiella  
tillgångar och finansiella skulder. Det har enligt bolagets bedömning inte skett 
någon förändringar av marknadsräntor eller kreditmarginaler sedan de ränte
bärande lånen togs upp som skulle få en väsentlig påverkan på skuldernas verk
liga värde. Samtliga kundfordringar och leverantörsskulder är kortfristiga vilket 
medför att deras redovisade värden också bedöms vara rimliga approximationer 
av verkligt värde. 

NOT 26 FORTS.

27 OPERATIONELL LEASING

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:

TSEK 2018 2017

Koncernen

Inom ett år 3 567 4 619

Mellan ett år och fem år 3 317 8 007

Längre än fem år – –

6 884 12 626

Moderbolaget

Inom ett år 3 055 4 619

Mellan ett år och fem år 2 976 8 007

Längre än fem år – –

6 031 12 626

Kostnadsförda avgifter för operationella leasingavtal uppgår till:

TSEK 2018 2017

Koncernen

Minimileaseavgifter 3 612 2 497

Variabla avgifter 591 344

Totala leasingkostnader 4 203 2 841

Leasingintäkter avseende objekt som vidareuthyrts uppgår till 1 189 –

Moderbolaget

Minimileaseavgifter 3 612 2 497

Variabla avgifter 54 344

Totala leasingkostnader 3 666 2 841

Leasingavtal där företaget är leasegivare
Koncernen hyr ut sina exploateringsfastigheter enligt operationella leasingavtal (se not 18). De framtida icke uppsägningsbara leasingbetalningarna är som följer:

TSEK 2018 2017

Koncernen

Inom ett år 6 845 7 974

Mellan ett år och fem år 4 705 4 637

Längre än fem år – –

11 550 12 611

TSEK 2018 2017

Moderbolaget

Inom ett år – –

Mellan ett år och fem år – –

Längre än fem år – –

– –

28 STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖR PLIKTELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

Koncernen, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Ställda säkerheter

Övriga ställda panter och säkerheter

Fastighetsinteckningar 206 717 224 717

Företagsinteckningar 10 259 10 259

Fordringar hos dotterföretag, pantsatta 472 488 472 488

Summa ställda säkerheter 689 464 707 464

Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser till förmån för obligationsinnehavare 75 000 75 000

Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag 46 333 62 000

Borgensförbindelser till förmån för Brf 1 147 415 674 952

Summa eventualförpliktelser 1 268 748 811 952

Moderbolaget, TSEK 2018 2017

Ställda säkerheter

Övriga ställda panter och säkerheter

Företagsinteckningar 10 259 10 259

Fordringar hos dotterföretag, pantsatta 472 488 472 488

Summa ställda säkerheter 482 747 482 747

Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser till förmån för obligationsinnehavare 75 000 75 000

Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag 46 333 62 000

Borgensförbindelser till förmån för Brf 986 415 674 952

Summa eventualförpliktelser 1 107 748 811 952

Under en bostadsrättsförenings produktionstid ställer Tobin Propertieskoncernen borgen för externa lån som är upptagna av bostadsrättsföreningen.  
Koncernen har ett åtagande att förvärva bostad som inte upplåtits med bostadsrätt 6 månader efter godkänd slutbesiktning, från bostadsrättsföreningar.

Med anledning av hävning av förvärv av fastigheter i Uppsala har motparten aviserat att de har för avsikt att lämna besked om krav till följd av kontraktsbrott.  
Kvantifiering av kravets storlek är vid tidpunkt för årsredovisningens upprättande ej möjligt att göra, beaktat rådande osäkerhets och sannolikhetsfaktorer.

Koncernen hyr kontorslokaler enligt operationella leasingavtal. Leasingavtalen löper normalt på 3 år, med en option till förlängning. Leasingbetalningarna omförhandlas 
vart tredje år för att reflektera marknadshyrorna. Inga avtal innebär krav på förlängning. Indexklausuler förekommer i leasingavtalen. Leasingavtalen inne håller restriktio
ner för utdelning, ta upp lån samt ingå nya leasingavtal. Utöver hyres avtal har bolaget leasingkontrakt avseende förmånsbilar samt inköp av inventarier.
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29 NÄRSTÅENDE

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 30.

Sammanställning över närståendetransaktioner

Koncernen, TSEK År

Försäljning av  
varor/tjänster  

till närstående

Inköp av  
varor/tjänster  

från närstående

Övrigt  
(t ex ränta,  
utdelning)

Fordran på  
närstående per  

31 december

Skuld till  
närstående per  

31 december

Närståenderelation

Intresseföretag 2018 1 586 – –1 965 899 4 324

Intresseföretag 2017 6 966 – 1 282 14 701 64 956

Moderföretag 2018 – 1 769 –5 217 – 100 000

Moderföretag 2017 – – – – –

Andra närstående 2018 – – – 6 –

Andra närstående 2017 – – – – –

Moderbolaget, TSEK År

Försäljning av  
varor/tjänster  

till närstående

Inköp av  
varor/tjänster  

från närstående

Övrigt  
(t ex ränta,  
utdelning)

Fordran på  
närstående per  

31 december

Skuld till  
närstående per  

31 december

Närståenderelation

Dotterföretag 2018 1 080 – 26 546 979 496 145 284

Dotterföretag 2017 975 – 16 915 377 180 4 690

Intresseföretag 2018 1 586 – –1 965 765 43 193

Intresseföretag 2017 6 398 – 756 11 500 67 920

Moderföretag 2018 – 1 769 –5 217 – 100 000

Moderföretag 2017 – – – – –

Andra närstående 2018 – – – 6 –

Andra närstående 2017 – – – – –

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Företagets styrelseledamöter och närstående familjemedlemmar kontrollerar 1,4 procent av rösterna i företaget. Lån till styrelseledamöter eller ledande befattnings
havare per balansdagen förekommer ej. Uppgifter om ersättningar till respektive nyckelperson i ledande ställning, se not 5.

30 KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget, TSEK 2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 174 917 27 195

Inköp – 147 665

Försäljningar –50 –22

Omklassificeringar – –21

Aktieägartillskott 38 048 100

Utgående balans 31 december 212 915 174 917

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början –2 763 –2 763

Årets nedskrivningar –42 813 –

Utgående balans 31 december –45 576 –2 763

Redovisat värde den 31 december 167 339 172 154

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag
Redovisat värde

Dotterföretag, org nr, säte
Antal  

andelar
Andel,  

% 2018-12-31 2017-12-31

Tobin Properties 
Projektutveckling AB,
5569717399, Stockholm 50 000 100 10 050 400

Klaräpple Fastighets AB, 
5569721243, Stockholm 50 000 100 – 50

Menigasker AB, 
5590000336, Stockholm 50 000 100 50 50

Lundbytorp Fastighets AB, 
5590000328, Stockholm 50 000 100 1 739 50

Romo Fastighetsförvaltning HB, 
9166059625, Stockholm 99 99 7 361 23 739

Peasgood Nonsuch AB, 
5590903935, Stockholm 500 100 50 50

Pederstrup AB, 
5590912589, Stockolm 500 100 424 150

SBG Gravensteiner AB, 
5567721476, Stockholm 1 828 670 100 147 665 147 665

Summa 167 339 172 154
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31 SPECIFIKATIONER TILL RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 

Likvida medel

Koncernen, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och banktillgodohavanden 81 453 201 165

Summa enligt rapport över finansiell ställning 81 453 201 165

Summa enligt rapporten över kassaflöden 81 453 201 165

Moderbolaget, TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och banktillgodohavanden 39 137 18 969

Summa enligt balansräkningen 39 137 18 969

Summa enligt rapporten över kassaflöden 39 137 18 969

Betalda räntor och erhållen utdelning

TSEK 2018 2017

Koncernen

Erhållen ränta – –

Erlagd ränta 57 088 62 979

Moderbolaget

Erhållen ränta – –

Erlagd ränta 56 025 46 434

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

TSEK 2018 2017

Koncernen

Avskrivningar 1 026 294

Nedskrivningar 89 000 22 500

Resultatandelar i intresseföretag –4 218 –61 808

Realisationsresultat avyttring andelar – 4 300

Successiv vinstavräkning –104 551 –44 690

Periodisering lånekostnader samt övervärde obligation 3 962 5 611

Effekt av dekonsolidering av bostadsrättsföreningar –594 –

Övrigt 24 307 –5 627

8 932 –79 420

Moderbolaget

Avskrivningar 720 84

Nedskrivningar – –

Realisationsresultat vid försäljning av rörelse/dotterföretag 46 453 981

Periodisering lånekostnader samt övervärde obligation 2 363 4 475

Övriga poster –9 867 24 811

39 669 30 351

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter, koncernen

TSEK 2018 2017

Förvärvade tillgångar och skulder

Finansiella anläggningstillgångar 49 50 051

Projektfastigheter 305 086 351 553

Rörelsefordringar 82 79 121

Likvida medel 88 3 733

Summa tillgångar 305 305 484 458

Innehav utan bestämmande inflytande – 271 756

Långfristiga räntebärande skulder – 80 038

Uppskjutna skatteskulder – 378

Kortfristiga rörelseskulder 16 205 –

Summa avsättningar och skulder 16 205 352 172

Köpeskilling: –289 100 –132 286

Avgår: Apportemission 73 170 –

Utbetald köpeskilling –215 930 –132 286

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 88 3 733

Påverkan på likvida medel –215 842 –128 553

Avstämning av kassaflöden hänförliga till finansieringsverksamheten

Koncernen, TSEK

Långfristiga 
ränte bärande

 skulder 

Skulder till  
koncern-
företag/ 

intresse företag

Kortfristiga 
ränte bärande 

skulder 

Ingående balans 1 januari 2018 948 693 – 79 537

Kassaflödespåverkande förändringar –5 334 100 000 –29 456

Ej kassaflödespåverkande förändringar:

Periodisering av lånekostnader  
samt övervärde obligation 3 962 – –

Förändring finansiell leasingskuld –500 – –

Skulder överlåtna vid försäljning  
av dotterföretag –80 038 – –

Omklassificering –498 806 – 498 806

Kvittning av fordran/skuld –1 359 – –

Utgående balans 31 december 2018 366 618 100 000 548 887

Moderbolaget, TSEK

Långfristiga 
ränte  - 

ärande
 skulder 

Skulder till  
koncern-
företag/  

intresseföretag

Kortfristiga 
ränte bärande 

skulder 

Ingående balans 1 januari 2018 496 443 4 690 –

Kassaflödespåverkande förändringar – 100 000 –

Ej kassaflödespåverkande förändringar:

Periodisering av lånekostnader  
samt övervärde obligation 2 363 – –

Omklassificering –498 806 – 498 806

Kvittning av fordran/skuld – 101 769 –

Utgående balans 31 december 2018 – 206 459 498 806
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32 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

I mars 2019 nådde Tobin Properties en överenskommelse med Täby Kommun som 
innebär att bolaget träder ur de marköverlåtelseavtal som tecknades i oktober 
2017. Marköverlåtelseavtalen avsåg projekten Stationshuset och Torghuset i 
RoslagsNäsby. Överenskommelsen medför inte någon resultatpåverkan. Under 
det andra kvartalet 2018 tecknade Tobin Properties även ett avtal med Täby 
kommun om försäljning av 13 lägenheter avseende så kallat LSSboende i pro
jektet Stationshuset, när detta projekt uppförts. Med anledning av den nu nådda 
överenskommelsen föreligger ingen ersättningsskyldighet från någondera part 
och avtalet även avseende de 13 lägenheterna, vilka ingår i Tobin Properties 
redovisning för sålda lägenheter per 20181231, annulleras därmed.

33 UPPGIFTER OM MODERBOLAGET 

Tobin Properties AB (publ), org.nr 5567334379, är ett svenskregistrerat aktie
bolag med säte i Stockholm. Moderbolagets preferensaktier är registrerade  
på Nasdaq First North. Adressen till huvudkontoret är Humlegårdsgatan 19 A, 
114 46 Stockholm.

Koncernredovisningen för år 2018 består av moderbolaget och dess dotter
företag, tillsammans benämnd koncernen. I koncernen ingår även ägd andel av 
innehaven i intresseföretag. 

34 VINSTDISPOSITION 

Till årsstämmans förfogande finns följande medel: 

SEK

Överskursfond 817 930 438

Balanserat resultat från föregående år –178 497 858

Årets resultat –103 018 343

Summa 536 414 237

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

SEK

Delas ut till aktieägare; 15,50 SEK per preferensaktie, totalt 15 503 751

Balanseras i ny räkning 520 910 486

Totalt disponerat 536 414 237
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INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovis
ningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige 
och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de interna
tionella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovis
ningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av 

moderbolagets och koncernens ställning och resultat. Förvaltnings
berättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvi
sande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncer
nens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag 
som ingår i koncernen står inför.

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2019

Ernst & Young AB

Fredric Hävren
Auktoriserad revisor

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan,  
godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 20 mars 2019.

Patrik Essehorn
Styrelseordförande 

Rutger Arnhult
Styrelseledamot

Peder Johnson
Styrelseledamot

Patrik Mellgren
Vd

Mikael Graffman
Styrelseledamot

Johan Varland
Styrelseledamot och transaktionschef
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Tobin Properties AB (publ) organisationsnummer 5567334379

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERN REDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen för Tobin Properties AB (publ) för år 2018 med undantag 
för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 36–39. Bolagets årsredo
visning och koncernredovisning ingår på sidorna 40–73 i detta 
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprät
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassa
flöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra 
uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna  
36–39. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk
ningen och balansräkningen för moderbolaget och rapport över 
resultat och rapporten över finansiell ställning för koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och kon
cernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande 
rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott  
i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standar

der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och över
tygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens 
(537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget 
eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrolle
rade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Revisionen av årsredovisningen för år 2017 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 27 april 2018 
med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

SÄRSKILT BETYDELSEFULLA OMRÅDEN
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som 
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den 
aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för 
revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalan
den om dessa områden. Beskrivningen nedan av hur revisionen 
genomfördes inom dessa områden ska läsas i detta sammanhang.

Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns 
ansvar i vår rapport om årsredovisningen också inom dessa områ
den. Därmed genomfördes revisionsåtgärder som utformats för att 
beakta vår bedömning av risk för väsentliga fel i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Utfallet av vår granskning och de 
granskningsåtgärder som genomförts för att behandla de områden 
som framgår nedan utgör grunden för vår revisionsberättelse.
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REDOVISNING AV INTÄKTER OCH RESULTAT FRÅN BOSTADSUTVECKLINGSPROJEKT

BESKRIVNING AV OMRÅDET HUR DETTA OMRÅDE BEAKTADES I REVISIONEN

Koncernens nettoomsättning hänförbar till bostadsutvecklings
verksamheten uppgår till 126 598 TSEK. Koncernen tillämpar 
successiv vinstavräkning, det vill säga utifrån en kalkyl för projek
tets slutliga resultatutfall redovisas resultat successivt baserat på 
projektets upparbetningsgrad och försäljningsgrad. Det innebär 
att redovisad intäkt och resultat i pågående projekt är beroende 
av antaganden och bedömningar av de poster som ingår i projek
tens prognoser av totala intäkter och kostnader. I dessa ingår kost
nader för t ex material, underentreprenörer och garantiåtaganden. 
Detta kräver att projektintäkter och projektkostnader kan upp
skattas på ett tillförlitligt sätt. Förutsättningen för detta är att det 
finns rutiner för kalkylering samt prognos och intäkts/kostnads
rapportering. Vidare krävs en konsekvent tillämpad process för 
bedömning av projektets slutliga utfall inklusive analys av avvikel
ser i förhållande till tidigare bedömningstillfälle. Denna kritiska 
bedömning görs minst en gång per kvartal.

Intäkternas storlek i kombination med det stora inslaget av 
uppskattningar och bedömningar innebär att detta utgör ett för 
revisionen särskilt betydelsefullt område. Redovisningsprinci
perna anges i not 1. En beskrivning av väsentliga uppskattningar 
och bedömningar framgår av not 2. Se vidare not 3 Intäkternas 
fördelning.

I vår revision har vi utvärderat processer, rutiner och metodik  
för kalkylering och projektprognoser. Vi har granskat ledningens 
rutiner för uppföljning av projektens finansiella resultat. Vi har  
för ett urval av projekt granskat väsentliga kontrakt, innefattande 
bedömningar relaterade till resultatavräkning och allokering av 
kostnader. Vi har även testat den matematiska riktigheten i beräk
ningen av den successiva vinstavräkningen. Vi har bedömt träff
säkerheten i bolagets bedömningar av det slutliga utfallet för  
projekten. Vi har med företagsledningen diskuterat de metoder, 
uppskattningar och antaganden på vilka Tobins bedömningar 
baseras. Vi har granskat lämnade upplysningar i årsredovisningen.

VÄRDERING AV EXPLOATERINGSFASTIGHETER

BESKRIVNING AV OMRÅDET HUR DETTA OMRÅDE BEAKTADES I REVISIONEN

Koncernens redovisade värde för exploateringsfastigheter upp
gick till 372 683 TSEK per 31 december 2018. Exploaterings
fastigheter rubriceras som omsättningstill¬gångar. Fastighetsinne
haven värderas i redovisningen till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Vid årsskiftet gjordes en värdering  
av bolagets samtliga exploateringsfastigheter i samarbete med 
externt värderingsföretag. Bedömningen av nettoförsäljningsvär
det baseras på en rad antaganden, resulterande i att exploate
ringsfastigheter är att anse som ett särskilt betydelsefullt område  
i vår revision till följd av de osäkerheter som antagandena inne
fattar. Redovisningsprinciperna anges i not 1. En beskrivning av 
väsentliga uppskattningar och bedömningar framgår av not 2.  
Se även vidare not 17 Projektfastigheter samt not 18 Exploate
ringsfastigheter.

I vår revision har vi utvärderat bolagets process för värdering av 
exploateringsfastigheter. Vi har diskuterat viktiga antaganden och 
bedömningar med de externa värderarna. Vi har också gjort jäm
förelser mot känd marknadsinformation. Vi har utvärderat de 
externa värderarnas kompetens och erfarenhet.

Med stöd av vår värderingsspecialist har vi för ett urval av fast
igheter också granskat rimligheten i gjorda antaganden.
Vi har granskat lämnade upplysningar i årsredovisningen.

FÖRSTAÅRSREVISION 

BESKRIVNING AV OMRÅDET HUR DETTA OMRÅDE BEAKTADES I REVISIONEN

Förstagångsrevisioner innebär ett antal överväganden som normalt 
inte är associerade med återkommande revisioner och har därför 
bedömts vara ett särskilt betydelsefullt område i revisionen. Vid 
förstagångsrevisioner krävs tillkommande planeringsaktiviteter för 
att kunna utveckla ändamålsenlig revisionsstrategi samt revisions
plan. Dessa planeringsaktiviteter inbegriper att inhämta tillräcklig 
förståelse för bolaget och dess verksamhet inklusive kontrollmiljö 
och informationssystem; granskning av balansposter vid räken
skapsårets ingång, jämte bedömning av tillämpade redovisnings
principer samt kommunikation med tidigare revisorer.

I samband med planering av årets revision har vi inhämtat förstå
else för verksamhetsrisker och hur dessa påverkar företagets 
finansiella risker och dess ramverk för intern kontroll. Vårt arbete 
inkluderade till exempel: interaktion med tidigare rev isorer samt 
genomgång av deras avrapportering inklusive de formella åtgärder 
som föreskrivs i de regelverk som styr revisionsprocessen vid revi
sorsbyte utvärdering av nyckelområden avseende redovisning och 
revision från tidigare år; granskning av företagsledningens system 
för intern kontroll för att förstå företagets affärsprocesser och 
bolagets process för finansiell rapportering.
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ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–35 
samt 78–79. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identi
fieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad  
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fort
sätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finan
siella rapportering.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revi
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig
het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och  
koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

 ● identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter  
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

 ● skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma gransknings
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

 ● utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 ● drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl
lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning
arna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan
det om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 ● utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovis
ningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 ● inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärs  
aktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane

rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har 
följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp 
alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka 
vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer  
vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revi
sionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de 
viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som 
därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena.  
Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar 
eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan. 
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Tobin 
Properties AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direk
tören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvän
diga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryg
gande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 ● företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

 ● på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo
visningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti  
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositio
ner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolags
lagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och för
slaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuse
rar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till  
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktie
bolagslagen.

REVISORNS GRANSKNING AV BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten  
på sidorna 36–39 och för att den är upprättad i enlighet med årsre
dovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår gransk 
ning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämför den inriktning och omfattning 
som en revision enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss till
räcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen 
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredo
visningens och koncernredovisningens övriga delar samt i överens
stämmelse med årsredovisningslagen. 

REVISORNS MANDATPERIOD
Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 Stockholm, utsågs till Tobin 
Properties ABs revisor av bolagsstämman den 29 maj 2018. Tobin 
Properties AB (publ) blev ett företag av allmänt intresse 2017.

Stockholm den 21 mars 2019

Ernst & Young AB 

Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor
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DEFINITIONER AV NYCKELTAL1)

Omsättningstillväxt, % Skillnad i nettoomsättning jämfört med motsvarande period föregående år

Rörelsemarginal, % Rörelseresultat i förhållande till totala intäkter

Soliditet, % Eget kapital i förhållande till balansomslutning

Nettolåneskuld, MSEK Räntebärande skulder och upplupna räntor med avdrag för likvida medel, räntebärande  
kort och långfristiga fordringar

Antal produktionsstartade bostäder, st Bolagets bostäder som produktionsstartats under perioden

Antal sålda bostäder, st Bolagets bostäder som sålts efter undertecknande av antingen förhands eller  upplåtelseavtal

Andel sålda lägenheter i pågående produktion, % Bolagets sålda bostäder i relation till antal bostäder i pågående produktion

Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st Bolagets bostäder i avslutad produktion som var osålda vid utgången av perioden

1) Definitionerna av nyckeltalen som anges har inte identifierats enligt IFRS och har inte reviderats om inget annat anges.

Äril, Norra Djurgårdsstaden.
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ÅRSSTÄMMA 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)
Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org nr 5567334379, 
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl 15:00 
på Tobin Properties kontor på Humlegårdsgatan 19a, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till bolaget 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införda 
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 19 april 
2019, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast  
den 19 april 2019.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Tobin Properties AB 
Humlegårdsgatan 19A, 114 46 Stockholm, på telefon 08120 500 00 
eller per epost till info@tobinproperties.se. Vid anmälan ska namn, 
personnummer/organisationsnummer och registrerat aktieinnehav 
uppges, samt, i förekommande fall, antal biträden som ska delta vid 
bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att 
delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna  
i eget namn (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är 

registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktie
ägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 april 
2019, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i 
den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per den 
19 april 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud och fullmaktsformulär
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin 
rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och 
daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, 
tobinproperties.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos 
bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av 
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den 
juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid 
stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighets
handlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 
den 19 april 2019. 

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid 
stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid 
stämman genom ombud. 

OM TOBIN PROPERTIES

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärs
idé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastig
heter med funktionella lösningar utifrån moderna människors 
behov. Tobin Properties projektportfölj består av 18 utveck
lingsprojekt. Bolaget har en stam och preferensaktie noterad 
på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq 
Stockholm. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, 08409 421 20) 
agerar Certified Adviser åt bolaget.

Mer information finns på tobinproperties.se 

KONTAKT

Per Alnefelt, CFO
072 717 02 17
per.alnefelt@tobinproperties.se

OM PROJEKTEN

Mer information finns på:
 ● aril.se
 ● vyntollare.se
 ● unum.se
 ● riosundbyberg.se

KOMMANDE RAPPORTDATUM

Årsstämma 2019: ............................................................................................................. 25 april

Delårsrapport januari–mars 2019: ..............................................................25 april

Delårsrapport januari–juni 2019: ...................................................................... 11 juli
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KONTAKTUPPGIFTER 
TOBIN PROPERTIES AB 
Humlegårdsgatan 19A 
114 46 Stockholm 

Telefon: 08120 500 00 
Epost: info@tobinproperties.se 
Org nr 5567334379 
tobinproperties.se


